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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE MARÇO DE 2014

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2014

Presidência da Deputada Luzia Ferreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do  deputado  Rogério  Correia;  aprovação  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.960  a  4.963/2014  -

Requerimentos  nºs  7.229  a  7.244/2014  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para

recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Célio Moreira -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares -  Hélio Gomes - João Leite - João Vítor  Xavier -  Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander

Borges.

Abertura

A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

A presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia -  Presidenta, não há divergência quanto a ata lida,

mas, como sempre, é uma ata muito sucinta que às vezes não retrata o andamento

das questões discutidas na reunião. Queria dizer que ontem - embora seja óbvio que

isso não esteja na ata, mas eu pediria para constar na ata seguinte - tivemos uma

importante assembleia de professores ocorrida  aqui  no pátio  da Assembleia.  Esta

Casa  sempre  cede  aos  movimentos  sociais,  às  categorias  de  luta,  a  todos  os

trabalhadores, ao povo de Minas Gerais e de Belo Horizonte o Espaço Democrático

José  Aparecido  para  fazer  assembleias  e  reivindicações.  Ontem  foi  o  dia  dos

professores. Essa categoria deliberou ontem, deputada Luzia Ferreira...

A presidente -  Deputado,  teremos um momento posterior  de questão de ordem.

Queria  que o  senhor  se manifestasse em relação a  ata,  para a aprovarmos.  Em

seguida, continuaremos.

O deputado Rogério Correia - Vou chegar à ata. Esses professores tiveram uma

reunião importante e definiram um calendário de luta. Nos dias 17, 18 e 19 de março,

eles terão uma paralisação nacional em que apontarão reivindicações da categoria

em nível nacional, como melhoria do piso salarial, que aliás em Minas Gerais nem é

pago. Na Comissão de Educação - por isso pedi para discutir a ata - conseguimos

aprovar também uma audiência pública no dia 19 de março, e os professores estarão

aqui nessa audiência. Queria que constasse na ata da próxima reunião que, no dia 19

de março, acontecerá essa audiência pública da Comissão de Educação, que tratará

desse tema. É importante para nós que a Assembleia Legislativa acompanhe isso

como um todo. V. Exa. já conhece as antigas reivindicações, como o pagamento do
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piso.  São  reivindicações  que  podem  ser  atendidas,  no  meu  entendimento,

principalmente,  porque,  apesar  de  uma  visão  negativista  de  alguns  setores  da

oposição ao governo da presidente Dilma, o Brasil tem mostrado bons sinais. Não sei

se V. Exa. viu hoje, o Brasil apresentou, no ano de 2013, o 3o produto interno bruto

do mundo, entre os países desenvolvidos. Tivemos 2,3% de crescimento do PIB, que

não é o crescimento dos sonhos, é óbvio, mas que, diante da crise internacional, foi

muito importante. Evidentemente, isso vai nos ajudar a ter  um debate acerca das

questões educacionais,  deputados e deputadas, mais producente. Portanto,  não é

apenas uma pauta para o País de recessão econômica - como setores da oposição

ao governo da Dilma querem -, para o Brasil por o pé no freio, como está sendo feito

em  Minas  Gerais.  É  preciso  que  o  País  continue  avançando.  Então,  a  pauta  da

aceleração do crescimento continua para o País, diferentemente da pauta mineira, do

pé no freio, que é o responsável por resultados negativos em Minas. O contexto da

reivindicação dos professores não pode ser visto como algo a não ser melhorado em

Minas Gerais,  deputado Cabo Júlio. A mesma coisa digo em relação à segurança

pública. Como fazer com a segurança pública? Retrair o número de policiais? Não

melhorar a segurança pública, colocar o pé no freio - que é a pauta do governo de

Minas -, deputado André Quintão, ou fazer a aceleração do País, como o PIB vitorioso

que tivemos? O anúncio de que o Brasil  foi  o  3o PIB do mundo entre os países

desenvolvidos  nos  dá  muito  orgulho,  apesar  de  ser  menor  do  que  gostaríamos.

Olhem  o  avanço  que  tivemos  nessa  crise  internacional.  Acho  que  o  Brasil  está

preparado para continuar sua aceleração de crescimento e seu desenvolvimento. A

assembleia dos professores que pedi para constar em ata agora é também um alerta

para o governo de Minas. As reivindicações, melhoria na educação, na saúde, na

segurança pública, são para o crescimento do Estado de Minas Gerais, e não para a

retração econômica.  Vou verificar,  para  falar  semana que vem, qual  foi  o  PIB de

Minas Gerais em 2013. Vejam que o PIB brasileiro foi enaltecido com 2,3%. Aposto

que o PIB de Minas foi pequenininho, igual ao “pibinho” do Aecinho. Estou apostando

nisso, porque não há política de desenvolvimento em Minas como há no País. Repito,
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infelizmente Minas vai pior do que o Brasil. Não deveria ser assim, porque o povo

mineiro não merece tanto sofrimento. Um abraço. Muito obrigado, presidenta, pela

paciência  de  escutar  as  questões  que  gostaria  que  constassem  na  ata.  Muito

obrigado.

A presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

A presidente -  Não havendo correspondência  a ser  lida,  a  presidência  passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.960/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e

Pensionistas Ecléticos da Região Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, 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  Trabalhadores

Aposentados  e  Pensionistas  Ecléticos  da  Região  Nordeste  de  Belo  Horizonte  -

Astapen -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2014.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas Ecléticos

da Região Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, com sede no Município de Belo

Horizonte, é entidade civil, sem fins lucrativos, beneficente, que representa política e

legalmente  seus  associados  e  presta  serviços  de  atendimento  e  assessoramento

para a garantia de seus direitos e a melhoria de sua qualidade de vida.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Assim, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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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 4.961/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas 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 Monte Alegre de

Minas imóvel com área de 14.625 m² (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco metros
quadrados), localizado na Avenida 16 de Setembro, registrado sob o nº 10.034, Ficha
1, do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis desse município.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à
construção, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, de
uma escola de ensino fundamental.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O terreno a que se refere este projeto de lei, com área total de 14.625
m², foi doado pelo município ao Estado de Minas Gerais, no ano de 2012, para a
construção de escola profissionalizante  do  programa Brasil  Profissionalizado,  com

capacidade de atendimento de 1.200 alunos. Todavia, após os trâmites, o município
foi informado de que receberá uma escola de menor porte, para atendimento de 600
alunos, a ser construída no terreno da Escola Estadual Monte Alegre de Minas. Dessa

forma, o Estado não necessitará do terreno doado para o fim a que se destinava.
Em vista disso, esta proposição tem o objetivo de viabilizar a devolução do terreno

ao município para a construção de uma escola de ensino fundamental junto ao FNDE.

Vale ressaltar que essa é a única área de que o município dispõe para a construção
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da mencionada escola,  que é de  grande importância para  a população de Monte
Alegre  de  Minas.  Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  parlamentares  à

aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.962/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  São  Francisco  de  Assis

Ordem  dos  Frades  Menores  Observantes  -  A.B.S.F.A.O.F.M.O.  -,  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  Beneficente  São

Francisco de Assis Ordem dos Frades Menores Observantes - A.B.S.F.A.O.F.M.O. - ,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação: A Associação Beneficente São Francisco de Assis Ordem dos Frades

Menores  Observantes  -  A.B.S.F.A.O.F.M.O.  -,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte, é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 08/02/2011. Tem como
finalidade precípua amparar e educar crianças e jovens, dar assistência a creches e
asilos,  trabalhar  pela  recuperação  de  dependentes  químicos,  promover  cursos
profissionalizantes  para  crianças  e  adultos,  acompanhar  moradores  de  rua  e  dar
suporte a famílias carentes com cestas básicas.

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 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.963/2014
Dispõe sobre a utilização temporária de parcela de depósitos judiciais de tributos

para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor no Estado de Minas
Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro, tributários, existentes no

Banco  do  Brasil,  na  data  da  publicação  desta  lei,  bem  como  os  respectivos
acessórios e os depósitos que vierem a ser feitos poderão ser transferidos para conta
vinculada de pagamento de precatórios, até a proporção de 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor atualizado, para fins de pagamento de precatórios e requisições
de pequeno valor, observadas as normas para pagamento previstas no art. 100 da
Constituição Federal.

§ 1º - A parcela dos depósitos judiciais e extrajudiciais não repassada, nos termos
do caput, será mantida no Banco do Brasil e constituirá Fundo de Reserva, destinado
a  garantir  restituição  ou  pagamentos  referentes  aos  depósitos,  conforme  decisão
proferida no processo judicial de referência.

§ 2º - O Fundo de Reserva deverá ter remuneração fixada em convênio, que não
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic -, para títulos federais, pagável mensalmente.

§  3º  -  Sobre  o  valor  atualizado  da  parcela  transferida  a  conta  vinculada  de
pagamento de precatórios, o Poder Executivo repassará, mensalmente, ao Tribunal
de  Justiça a diferença entre a remuneração atribuída originalmente  aos depósitos
judiciais e a remuneração fixada em convênio, firmado entre o Tribunal de Justiça e a
instituição financeira, de forma a não haver  redução no Fundo Especial do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais - FEPJ -, criado pela Lei nº 20.802, de 26 de
julho de 2013.

§ 4º - Mensalmente, para fins de apuração do Fundo de Reserva, na forma prevista
no  §  1º,  deverá  ser  calculado  o  valor  total  do  estoque  de  depósitos  judiciais  e
extrajudiciais,  considerando  o  valor  integral  dos  depósitos  judiciais  na  data  da
publicação desta  lei,  devidamente  atualizado,  mais  os  novos  depósitos  judiciais  e
extrajudiciais que ocorrerem após a data da entrada em vigor desta lei e, ainda, os
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valores de restituições ou pagamentos de depósitos.
§  5º  -  Após  apuração  do  montante  total  dos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais

atualizado, deverá ser verificado:
I - se o saldo do Fundo de Reserva é inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do

montante apurado atualizado, caso em que o Tesouro Estadual deverá recompor o
Fundo de Reserva, a fim de que ele volte a perfazer 75% (setenta e cinco por cento)
do  montante  equivalente  ao  estoque de  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais,  até  o
prazo de trinta dias;

II - se o salto do Fundo de Reserva é superior a 75% (setenta e cinco por cento) do
montante apurado atualizado, caso em que o Banco do Brasil deverá transferir para a
conta vinculada, a diferença entre o valor já transferido desde o início da vigência
desta lei  e  o montante equivalente à proporção de 25% (vinte e cinco por cento)
apurada.

§ 6º - Os recursos provenientes da transferência prevista no caput deverão constar
no Orçamento do Estado como fonte de recursos específica, que deverá identificar a
sua respectiva origem e aplicação.

§ 7º - Na hipótese de a parcela de recurso financeiro transferida, na forma deste
artigo,  ultrapassar  o valor  do  estoque de precatórios  pendentes  de  pagamento,  o
valor excedente será restituído ao Fundo de Reserva, até cinco dias úteis da data em
que for apurada a diferença.

§ 8º - A aplicação do disposto no caput deste artigo fica condicionado à celebração
de  termo  de  compromisso,  a  ser  firmado  entre  o  Poder  Executivo  e  o  Poder
Judiciário,  cujos  termos  serão  imediatamente  disponibilizados  para  consulta  nos
respectivos sites do governo do Estado e do Poder Judiciário.

§  9º  -  A  transferência  prevista  no  caput deste  artigo  será  automaticamente
suspensa, sempre que o saldo do Fundo de Reserva for inferior à proporção de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor integral dos depósitos judiciais e extrajudiciais,
devidamente atualizada na forma do art. 1º, § 4º, inciso I.

Art. 2º - Na hipótese de o saldo do Fundo de Reserva, definido no § 1º do art. 1º,
não ser suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais e
extrajudiciais conforme decisão judicial ou extrajudicial, o Tesouro Estadual deverá,
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mediante determinação do Tribunal de Justiça, disponibilizar em até três dias úteis, no
Fundo de Reserva, a quantia necessária para honrar a devolução ou o pagamento de
depósito judicial ou extrajudicial.

Art. 3º - O Banco do Brasil deverá disponibilizar à Secretaria de Estado de Fazenda
e ao Tribunal de Justiça, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos
judiciais  e  extrajudiciais,  indicando  os  saques  efetuados,  novos  depósitos  e
rendimentos,  bem  como  o  saldo  do  Fundo  de  Reserva,  bem  como  o  da  conta
vinculada ao pagamento de precatórios, apontando eventual excesso ou insuficiência.

§ 1º - Para o fim de apuração de excesso ou insuficiência, o Fundo de Reserva, de
que trata o § 1º do art. 1º desta lei, terá sempre a proporção de 75% (setenta e cinco
por cento) do montante total dos depósitos referidos no caput do art. 1º.

§ 2º - O Banco do Brasil  deverá manter as contas individualizadas, referentes a
cada depósito, conforme previsto no caput do art. 1º.

§  3º  -  O  banco  do  Brasil  deverá  encaminhar  semestralmente  à  Comissão  de
Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas Gerais  demonstrativo consolidado contendo toda a movimentação da conta
vinculada de pagamento de precatórios, bem como do Fundo de Reserva.

Art.  4º  -  É  vedado,  ao  Banco do Brasil,  realizar  saques do Fundo de Reserva,
previsto  no  §  1º  do  art.  1º  desta  lei,  para  devolução  ao  depositante,  ou  para
conversão em renda do Estado, de importâncias relativas aos depósitos efetuados
não abrangidos por esta lei.

Art.  5º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a abrir  crédito adicional  especial  ao
orçamento do Estado, no valor inferido no  caput do art. 1º, como Encargos Gerais,
sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda, para registro da aplicação da
despesa.

Art. 6º - O Poder Judiciário administrará o Fundo de Reserva, e o Poder Executivo
regulamentará esta lei no âmbito das ações que lhe couber, podendo a Secretaria de
Estado de Fazenda editar normas necessárias à sua execução, e o Poder Judiciário
regulamentará as rotinas internas relativas aos depósitos judiciais e extrajudiciais.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2014.
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Liza Prado
Justificação: Honra-nos submeter à elevada deliberação desta egrégia Casa este

projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  utilização  temporária  de  parcela  de  depósitos
judiciais de tributos para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor no
Estado de Minas Gerais.

Nos últimos anos, grande parcela do poder público tem despendido muitos esforços
para reduzir o indesejado e ilegítimo acúmulo de precatórios judiciais pendentes de
pagamento, o qual causa enorme prejuízo e descrédito ao Estado. Entretanto, em
Minas  Gerais,  tem  havido,  desde  2007,  redução  do  pagamento  de  precatórios  -
documentos  que o  governo do  Estado emite  para  pagar  quem ganha na Justiça
processos contra o poder público, indenizações para servidores por questões como
remuneração e pensão, por exemplo.

Esta  proposta  consiste  na  utilização  temporária  de  parcela  módica  (25%)  do
montante total dos depósitos judiciais e extrajudiciais existentes no Banco do Brasil
para o pagamento de precatórios e requisições judiciais de pequeno valor.

Daí  não  decorre  absolutamente  nenhum  risco  para  os  litigantes  que  tenham
efetuado os depósitos judiciais e extrajudiciais. Afinal, o projeto prevê que qualquer
saque  estará  integralmente  garantido  pela  cobertura  do  Fundo  de  Reserva
(consistente pela expressiva parcela de 75% do total dos depósitos). E na remota
hipótese de insuficiência de recursos para o pagamento de depósitos que venham a
ser  resgatados,  o Fundo de Reserva  será  imediatamente ressarcido  pelo  Tesouro
Estadual  (conforme  previsto  no  art.  2º  do  projeto).  O  caráter  temporário  da
transferência está no fato de que a constante recomposição do Fundo de Reserva
mantém  permanentemente  o  volume  de  depósitos  no  patamar  de  segurança  e
suficiência,  para  garantia  de  todos  os  depósitos  judiciais,  no  momento  de  seu
levantamento.

O projeto proporciona inequívocas vantagens para todos. Às partes credoras dos
precatórios, recebem, afinal, o direito que há tanto lhes foi reconhecido pelo Poder
Judiciário, o bem da vida, o qual levam tanto tempo para obter; ao Poder Judiciário, a
satisfação daqueles que recorreram a ele, acreditando em sua eficiência, assim como
a satisfação do efetivo cumprimento de decisões já há muito proferidas.  Ganha o
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Poder Executivo, que, com a quitação dos precatórios, poderá otimizar a aplicação de
recursos em investimentos essenciais à população, pois o ressarcimento do Fundo de
Reserva  de  depósitos  judiciais  será  feito  em  prazo  elástico,  não  mencionando  a
circulação  dos  valores,  que  produz  incontáveis  benefícios  para  a  economia,  pela
injeção de vultoso volume de recursos, propiciadores de emprego e renda.

A concepção dessa proposta em que há tantos ganhadores, nasceu de observação
da  experiência  fluminense  e  de  debates  realizados  em  audiência  pública  na
Assembleia  Legislativa,  em  19/2/2014,  da  qual  participaram  pesquisadores,
representantes da sociedade civil e do poder público e instituições interessadas na
solução  do  impasse,  como a  OAB  e  sindicatos.  Nessa  audiência  pública,  houve
relatos da presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, de que há pessoas que aguardam há
mais de uma década pelo pagamento dos precatórios. “Para o acordo, chega-se a
uma situação de absoluta fragilidade por parte de quem está para receber. A outra
parte é a autoridade que deve pagar. A pessoa se vê diante de uma imposição, de um
deságio a partir de 50%. Isso já levou aposentados em idade avançada a abrir mão
de mais da metade do direito”, explicou. Também para ela, a proposta da OAB-MG
pode apontar para uma solução.

Observamos que a Lei Federal 11.429, de 2006 permite a utilização de depósitos
judiciais  tributários,  para  pagamento  de  precatórios,  nos  termos  propostos.  A Lei
Complementar nº 147, de 2013, do Estado do Rio de Janeiro, pioneira nesse sentido,
foi bem-sucedida no cumprimento do princípio da eficiência do poder público.

À vista da importância deste projeto de lei, esperamos contar com o apoio desta
Casa à proposição e solicitamos seja atribuído ao processo o regime de urgência, nos
termos do art. 272, II, do Regimento Interno.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.229/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 10ª Companhia
Independente de Polícia Militar, e com os agentes federais que menciona, lotados na
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4ª Delegacia Metropolitana de Polícia Rodoviária Federal, pela atuação na ocorrência,
em 25/2//2014, na BR-381, no Município de Sabará, na qual um homem foi preso
transportando aproximadamente 50kg de pasta-base de cocaína; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.230/2014,  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 25/2/2014, em Belo Horizonte, na qual
foram presos três homens suspeitos de planejar roubo de carros na região Noroeste
dessa capital e apreendidos dois revólveres calibre 38 com as numerações raspadas;
e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.231/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sgt.  PM  Ricardo  Barbosa  de  Alcamiro,  da  Assessoria
Institucional da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/2/2014, no Bairro
Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, em que impediu um assalto a um coletivo da
linha  5506-B;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências para que seja concedida ao militar recompensa pelo relevante serviço
prestado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.232/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Tapira pelo aniversário de emancipação desse
município.

Nº 7.233/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Formosa  pelo  aniversário  de
emancipação desse município.

Nº 7.234/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Rosa  da  Serra  pelo  aniversário  de
emancipação desse município.

Nº 7.235/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Pedrinópolis pelo aniversário de emancipação
desse município.



59
____________________________________________________________________________

Nº 7.236/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Arapuá pelo aniversário de emancipação desse
município.

Nº 7.237/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade  de Lagamar  pelo  aniversário  de  emancipação
desse município.

Nº 7.238/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Cruzeiro  da  Fortaleza  pelo  aniversário  de
emancipação desse município.

Nº 7.239/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade de  Grupiara  pelo  aniversário  de  emancipação
desse município.

Nº 7.240/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Guimarânia pelo aniversário de emancipação
desse município.

Nº 7.241/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade  de  Uberaba pelo  aniversário  de  emancipação
desse município.

Nº 7.242/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de São Sebastião do Rio Verde pelos 51 anos de
emancipação desse município.

Nº 7.243/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Arantina pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº 7.244/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com a  comunidade  de Piranguçu  pelos  51  anos  de emancipação
desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Questões de Ordem
O  deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Cara  presidente,  deputada  Luzia  Ferreira,

gostaria de usar os 5 minutos que tenho, na questão de ordem, para dar publicidade
a um acontecimento que está, neste momento, tomando forma na cidade de Montes
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Claros e tomou, na parte da manhã, na cidade de Bocaiuva. Está acontecendo, neste
momento, em Montes Claros, e já aconteceu em Bocaiuva: uma manifestação de pais
de alunos, de funcionários e de professores do Conservatório Estadual de Música
Lorenzo Fernadez, fundado há mais de 53 anos e que já formou dezenas, centenas e
milhares de profissionais de músicos, espalhados pelo Brasil inteiro. Neste momento,
acontece uma manifestação em Montes Claros, marcada para as 15 horas, daqui a
40  minutos,  que  já  aconteceu  em  Bocaiuva.  Infelizmente,  o  estado  em  que  o
conservatório estadual se encontra, deputado André Quintão, em Montes Claros, e
em sua extensão, a cidade de Bocaiuva, é o pior possível: salas há mais de dois anos
interditadas; alunos, de fato, sem frequentar os cursos de música. Artes, cultura e
educação são muito importantes. Hoje o conservatório de Montes Claros, da nossa
região do Norte de Minas, é uma referência, um patrimônio não só da nossa região,
mas  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Infelizmente,  há  algum  tempo,  a  Secretaria  de
Estado de Educação não vem dando o reconhecimento, o suporte necessário para
aquele  conservatório,  a  ponto  de  os  alunos  terem  de  ir  para  a  rua  fazer  essa
manifestação,  a  fim  de  chamar  a  atenção  da sociedade,  da  classe  política,  mas
principalmente  fazer  com  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  tome
providências, no que tange ao estado daquele conservatório. Pior do que isso, mais
relevante que o estado caótico de suas instalações é o fato de terem sido despedidos
mais de 60% dos funcionários daquele conservatório, que atende a mais de 4.500
alunos, 3.800 em Montes Claros e 700 no anexo de Bocaiúva. Infelizmente, com o
que acontece, provavelmente o anexo do conservatório em Bocaiúva terá de fechar
as portas e 700 alunos poderão ficar sem curso. No de Montes Claros,  60% dos
funcionários  foram  demitidos  e,  como  as  instalações  estão  péssimas,  o  próximo
passo, infelizmente - espero que isso não aconteça -, será fechar as portas também.
Então, neste momento é importante aqui, para todos nós, dar publicidade a isso e
pedir,  de  fato,  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  à  secretária  que  tome
providências rápidas, urgentes, no que tange à questão do Conservatório Estadual de
Música  Lourenzo  Fernandez,  na  cidade  de  Montes  Claros  e  de  Bocaiúva.  Não
podemos  estender,  postergar  mais  essa  discussão,  sob  pena,  inclusive,  de
perdermos  aquele  patrimônio,  um conservatório  tão  importante  para  o  Estado de
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Minas  Gerais,  para  Montes  Claros  e  para  aqueles  alunos.  Volto  a  repetir,  neste
momento,  que  vai  acontecer  agora  uma  manifestação.  Infelizmente,  o
superintendente de ensino da cidade de Montes Claros teve a ousadia de dizer que
essa  manifestação  é  política  e  que  não  teríamos  que  nos  preocupar.  Mas,  é  só
alguém  entrar  nas  salas  dos  conservatórios  e  ver  o  risco  que  os  alunos  estão
correndo, com paredes caindo e estruturas correndo o risco de caírem na cabeça
deles. Daí vamos ver se a discussão é política ou não. Pelo contrário, essa é uma
urgência que há mais de dois ou três anos vem se arrastando pelo Conservatório
Lourenzo Fernandez. Pediremos, finalizando as minhas palavras, primeiramente, o
apoio a esses manifestantes que estão lá reivindicando o justo, o natural, o que é
direito,  que é  o  curso  de  música  oferecido  pelo conservatório  estadual;  segundo,
pedimos providências rápidas, urgentes, da Secretaria de Estado da Educação para a
reforma e o retorno dos servidores que foram dispensados dos dois conservatórios, o
de Montes Claros e o de Bocaiúva também. Obrigado, presidente.

O deputado Duarte Bechir - Sra. Presidente, antes de deixar o nosso recado, pela
ordem, gostaria de dizer que, quando vemos V. Exa. presidindo os trabalhos desta
Casa, mesmo que momentaneamente, reportamo-nos à época em que foi presidente
da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Naquele  momento  também  assumia  os
destinos  da  prefeitura  municipal.  Tivemos,  há  pouco  tempo,  uma  confusão  no
Legislativo municipal e vemos V. Exa. hoje como deputada. É sempre bom rever a
história, cada um poder falar de sua existência, e eu poder, como admirador do seu
trabalho, dizer que V. Exa. continua engrandecendo este Parlamento por tudo aquilo
que fez. Hoje está prestando relevantes serviços a Minas Gerais,  neste momento,
presidindo a Assembleia mineira. Ao citar o seu nome, gostaria de deixar registrada
essa minha visão. Para nós, mineiros, é muito importante a presença das mulheres
no Parlamento. Parabéns, deputada Luzia Ferreira. Seguindo, presidente, o deputado
Rogério  deixou  a  sua  mensagem,  a  sua  preocupação  com  a  educação.  Como
presidente da Comissão de Educação, e tenho aqui a deputada Maria Tereza Lara
que é vice-presidente, bem como o deputado Bosco, que também é membro, gostaria
de dizer que temos acompanhado, bem de perto, tudo aquilo que acontece com a
educação em Minas Gerais. É sabido por todos que um estado com as condições de
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Minas Gerais,  com mais de 3 mil  escolas, não pode, não tem como olhar a todo
instante para todas e dar-lhes o respaldo necessário para tudo de que precisa. Não
há como. Deputada Luzia Ferreira, hoje, como mineiro, como presidente da Comissão
de Educação e como vice-líder do governo, tenho muito orgulho dos resultados da
educação  de  Minas  Gerais.  Se  há  alguém  no  nosso  estado  que  merece  o
reconhecimento dessa conquista, além do nosso governador, é claro, é a Profa. Ana
Lúcia Gazzola. Ela é uma pessoa preparada, que teve sua performance construída na
UFMG com seu trabalho e sua dinâmica. É a primeira secretária de Estado que visita
todas as regionais, possibilitando às diretoras deixarem seus recados, sugestões ou
reclamações em um momento muito importante para Minas Gerais. As conquistas da
educação de Minas não são somente do governador Anastasia e da secretária, mas
também dos nossos competentes professores. A eles, pois é justo, devemos creditar
essa conquista.  Ao longo dos últimos 11 anos,  o governo tem feito  a construção
daquilo  que eles  querem e  merecem, daquilo  de  que precisam. Presidenta  Luzia
Ferreira, basta analisar o crescimento do custo daquilo que o governo tem investido
em educação e a inflação do período. Os investimentos superam em muito a correção
da  inflação.  Podemos  afirmar  verdadeiramente  que  o  governo  de  Minas  investe
maciçamente na educação.  Os resultados conquistados são fruto do desempenho
dos nossos alunos e dos nossos professores. O deputado Rômulo Viegas diz que
essa avaliação é do governo federal e que a melhor  educação do Brasil  está no
Estado de Minas Gerais, para nosso orgulho. Ontem acompanhei de perto a reunião
da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  quero  parabenizar  o  deputado  Sargento
Rodrigues. Ele tem feito um trabalho diferenciado na defesa dos interesses da nossa
gloriosa Polícia Militar.  O deputado Sargento Rodrigues é incansável.  Sempre que
posso acompanhar, tenho visto de perto a sua aflição, a sua preocupação. Quando
ele  sentiu  que  havia  possibilidade  de  uma  ameaça  à  corporação,  ainda  não
consumada, mas que poderia existir, pediu uma audiência, que foi aprovada. Como
membro da Comissão de Direitos Humanos, ao lado do deputado Rômulo Viegas,
estaremos juntos construindo essa situação, não deixando que o mal aconteça. Que
o guardião da Polícia Militar de Minas Gerais possa ter nosso apoio, nosso pleito de
solidariedade às suas justas questões. Presidenta, obrigada pela oportunidade.
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O deputado Almir Paraca - Presidente, obrigado. V. Exa. está se projetando para
voos em paragens federais, pois é muito importante continuar contribuindo com Minas
Gerais no cenário nacional. Gostaria de começar a fazer intervenções nesta Casa
para contribuir com a elevação do nível do debate, para elevar o patamar do debate.
O Brasil se oferece para, mais uma vez, fazer eleições gerais e escolher o presidente
da República. Então, este é o momento de as grandes questões nacionais serem
debatidas, assim como os pontos de vistas distintos acerca do formato e do perfil do
Estado brasileiro. Estamos em um momento de discutir a responsabilidade dos entes
federativos - a nobre presidente sabe disso -, essa é uma questão importante que
Minas  Gerais  levanta.  O  senador  Aécio  Neves  faz  isso  muitas  vezes  de  forma
equivocada, mas ele levanta a questão entre Federação, estado e município. Em vez
de ficarmos nos acusando mutuamente, temos de decidir o formato de estado que
queremos:  se  vamos  ou  não caminhar  para  uma sociedade brasileira  mais  justa,
equilibrada e solidária,  com maior e melhor distribuição de renda e com melhores
oportunidades para a população. Gostaria de registrar que realizamos uma reunião
na semana passada, em Paracatu, para discutir segurança pública, com a presença
da secretária adjunta de Defesa Social, dos Comandos das Polícias Militar e Civil - no
Estado e  nos municípios  -,  de  prefeitos,  vereadores  e  do  Conselho  Municipal  de
Segurança Pública, para enfrentar essa escalada de violência que, infelizmente, não
alcança só a minha querida Paracatu, mas todo o Estado e o País. Aliás, é algo que
queria  entender  melhor,  antropologicamente:  por  que,  enquanto  o  Brasil  distribui
renda, amplia oportunidades, melhora as condições gerais de vida da população, a
violência cresce em todo o País? Mas vamos acompanhar a adoção das medidas
discutidas  e  decididas  nessa  reunião  em  Paracatu,  que  intentam  devolver  o
sentimento de segurança para aquela comunidade. Nesse tema, trazendo a nossa
contribuição  ao  debate  nacional,  gostaria  de  dizer  que  vou  iniciar  uma  série  de
intervenções acerca da PEC nº 51, apresentada no Congresso Nacional pelo senador
Lindbergh Farias, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PT. Essa proposta
toca  na  questão  central  da  segurança  pública  no  País,  pensando  em  uma nova
arquitetura  de  segurança  pública  nas esferas federal,  estaduais  e municipais,  até
mesmo nas competências. Gostaria de pedir à presidente, que vai para lá, que nos
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ajude a  fazer  com  que esse debate  se  estabeleça  de fato.  A proposta  mexe  na
questão  da  desmilitarização  da  Polícia  Militar,  resquício  da  ditadura  militar  que,
infelizmente, ainda está vivo na Polícia Militar dos estados, entendida como força de
reserva para o Exército Brasileiro. Mexe também na questão de uma carreira única
para  policiais  civis  e  militares,  tocando em um aspecto  que é  de  fundo,  e  muito
importante:  a  hierarquia.  Propõe  então  a  carreira  única,  para  abrir  novos  ares  e
perspectivas. O formato continua a ser definido pelo Estado. Ou seja, continua sendo
uma competência estadual  a definição do formato da integração entre as Polícias
Civil  e  Militar,  pensando  que  toda  a  escala  da  segurança  também  tem  de  ser
unificada; essa responsabilidade tem de ser compartilhada. A polícia de investigação
não pode ficar apartada da Polícia Militar e da intervenção direta de fiscalização. É
esta a questão que apontamos para o debate, a PEC nº 51, e esperamos que ela
ganhe densidade no debate não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, com a
manifestação  também  dos  candidatos  à  Presidência  da  República.  Para  finalizar,
como já se falou aqui da educação, quero pontuar a questão da saúde, outro tema
permanente em Minas Gerais e no País. Aqui, procura-se saber se o Estado cumpre
ou não sua obrigação constitucional na aplicação. É um tema controverso: a oposição
questiona;  a  situação  defende.  Mas,  para  além  disso,  temos  de  pensar  no
financiamento integral da saúde. Aí temos de voltar à CPMF, que pode ser um tema
delicado para muita gente, mas com o qual eu, particularmente, não tenho problema.
Acho  que  temos  de  discutir  a  CPMF,  sim,  lembrando  que  o  PSDB  suprimiu
R$40.000.000.000,00 do orçamento nacional para financiar a saúde, em uma ação
que  classifico  como  derrotista  para  o  Brasil.  São  temas  dessa  natureza  que
precisamos discutir. Agradeço a paciência, desejando à presidente boa sorte em sua
nova empreitada. Obrigado.

A  presidente  -  Agradeço  ao  deputado,  que  tocou  nos  três  assuntos  mais
importantes para a população brasileira,  em qualquer município ou estado: saúde,
segurança e educação.

A deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Deputada  Luzia  Ferreira,  quando  cheguei  ao
Plenário  tive  uma surpresa agradável,  olhando  para  a  Mesa e  vendo que hoje  a
deputada Luzia Ferreira está presidindo esta reunião. Estamos sonhando em ter uma
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primeira  presidenta  da  Assembleia,  José  Geraldo,  que  é  um  dos  diretores  e
acompanha  com  tanta  competência  esta  Mesa.  Nós  desejamos  isso.  Queremos
lembrar  da  nossa bancada  feminina:  está  presidindo a  reunião  a  deputada  Luzia
Ferreira, que tem sido uma guerreira nesta Casa; a deputada Liza Prado também
está  aqui  conosco,  e  estavam  também  as  deputadas  Ana  Maria  Resende  e
Rosângela Reis. Gravamos hoje um programa para discutir a questão da presença da
mulher no poder. De fato, no Brasil, principalmente no parlamento, a mulher ainda
ocupa  menos  de  10%  das  vagas,  sendo  que  nós,  mulheres,  já  somos  52%  da
população. Então, cada vez que uma mulher ocupa um espaço de poder, sobretudo
os espaços de poder eletivo, ficamos muito felizes. Também ficamos felizes com as
assessoras e as consultoras desta Casa, tão competentes, ao lado dos consultores.
Não queremos uma disputa entre mulher e homem, mas um companheirismo -  a
nossa companheira está aqui.  Deputada Luzia Ferreira, quero parabenizá-la.  Com
certeza nos sentimos representadas com sua presença. Aproveitando a oportunidade,
quero  mencionar  e  registrar  que  ontem,  em  Betim,  onde  resido,  recebemos  a
presidenta da República Dilma Rousseff. Estiveram presentes mais de 200 prefeitos e
cerca  de  2  mil  pessoas.  Ela  veio  entregar  equipamentos  e  veículos  do  PAC  2.
Lembramos  que  o  fato  de  termos  a  primeira  presidenta  no  País  contribui  para
superarmos os preconceitos existentes, as barreiras e as dificuldades, para que as
mulheres  possam  ocupar  esses  espaços.  Discutíamos  hoje,  na  gravação  do
programa, a questão da mulher no poder.  Não queremos isso só pelo fato de ser
mulher. Não adianta só ser mulher, queremos mulheres que têm compromisso com as
políticas  públicas,  com  uma  sociedade  sem  exclusão,  deputado  Rômulo  Viegas.
Deputada Luzia Ferreira, um dos programas da nossa presidenta que a mim é muito
caro é o Pronatec. Não me canso de falar, deputado Duarte Bechir, presidente da
Comissão de Educação, que 5 milhões de jovens fazem curso técnico. A presidenta
lembrava ontem que, na Alemanha, a cada engenheiro correspondem 8 a 10 técnicos
especializados na área. É a valorização do técnico. Lá alguns ganham salário melhor
que  o  do  engenheiro,  porque  valorizam  exatamente  essa  profissão,  que  ajuda  o
desenvolvimento  econômico.  O  deputado  Rômulo  Viegas  está  aqui  concordando.
Então queria registrar que queremos mulheres que têm essa visão não só da área
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social, mas de desenvolvimento, de compromisso, que possam ajudar o nosso país,
que tem uma riqueza imensa. A riqueza da sua população, dos jovens e crianças
inteligentes, do meio ambiente. Temos muitas riquezas, e é preciso que tudo isso seja
aproveitado pelo povo brasileiro. Além disso, encerrando, deputada Luzia Ferreira, há
a questão do ProUni. São mais de 2 milhões de jovens estudando por causa das
bolsas.  Tudo isso me faz dizer,  de público,  que ficamos muito orgulhosos.  Vários
parlamentares de vários  partidos estiveram lá,  federais  e estaduais.  O ex-ministro
Fernando  Pimentel,  Toninho  Andrada  e,  representando  o  governo  do  Estado,  o
secretário  Carlos  Melles,  numa  ação  republicana.  Estavam  presentes  também  o
prefeito Carlaile e sua esposa, Silvana Pedrosa. Numa ação, como a presidenta falou
várias  vezes,  republicana,  suprapartidária,  pensando  no  bem  comum,  no  povo
brasileiro, em Minas Gerais e na nossa cidade. Acho que é isso que precisamos na
política, somar forças. A disputa na época eleitoral é legítima, democrática, mas, fora
disso, temos de unir esforços para que a população seja beneficiada. Mais uma vez,
deputada  Luzia  Ferreira,  parabéns  por  representar  tão  bem  a  bancada  feminina,
presidindo esta reunião.

A presidente  -  Obrigada,  deputada  Maria  Tereza  Lara.  Acho  que  está  na  hora
mesmo de haver aqui uma mulher presidente. Está aí para os senhores deputados. É
uma tarefa da instituição, não das mulheres. Quem sabe, na próxima Mesa, haverá
uma mulher aqui presidindo.

O deputado Sargento Rodrigues - Quero agradecer a V. Exa., Sra. Presidente. O
deputado Rogério Correia, ao fazer a discussão da ata, acabou não a discutindo bem.
Na verdade, trouxe aqui questões que envolvem a segurança pública no Estado de
Minas.  A segurança  pública  que  estamos  acompanhando  de  perto  desde  1999,
inclusive, num mandato em que o deputado Rogério Correia ficou ausente da Casa.
Concordo  parcialmente  com  o  que  diz  o  deputado  Rogério  Correia.  Temos,  sim,
problema de efetivo, que, aliás, o Estado de Minas Gerais tem enfrentado. Por outro
lado, houve avanços jamais imaginados na segurança pública em Minas Gerais, a
começar pela questão salarial. No entanto, não podemos dizer o mesmo do governo
federal,  porque a presidenta Dilma impôs algo goela abaixo dos policiais federais.
Aliás, agora estão falando do desempenho fraquíssimo deles, porque o efetivo da
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Polícia Federal, deputado Rogério Correia, é pelo menos 10 vezes pior do que o de
Minas Gerais. A presidenta Dilma disse para os policiais federais: “Vocês querem o
reajuste? Então, parem a greve e voltem a trabalhar. Se não o quiserem, podem ficar
em greve”. Resultado: a proposta de reajuste foi de 15.8%, deputado Duarte Bechir,
divididos em três parcelas anuais, enfim, 5.26% por ano. Não foi isso que negociamos
em Minas, deputado Rogério Correia, mas, sim, 101% em quatro anos. Jamais, na
história  da  segurança  pública  deste  estado,  policiais  civis  e  militares,  bombeiros
militares  e  agentes penitenciários  e socioeducativos  obtiveram um reajuste dessa
grandiosidade  e  envergadura.  Além  disso,  o  avanço  é  muito  maior  do  que
simplesmente a questão salarial.  Tivemos avanços em várias áreas da segurança
pública e externo-os aqui, deputado Rogério Correia, para lembrar-lhe que o governo
federal  do governo Lula, logo em 2003,  anunciou com todas as pompas o tal  do
Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania - Pronasci -, que se limitava a
fazer o que o governo federal faz, de forma vergonhosa: estabelecer um convênio
com o Estado para ficar  enviando migalhas,  a fim de comprar 800 coletes  ou 30
câmeras de videomonitoramento. Isso não é papel do governo federal. Infelizmente, o
governo  federal  não  cuida,  deputado  Rogério  Correia,  simplesmente  daquilo  que
deveria cuidar: fazer o combate nas fronteiras, contra o contrabando e o tráfico de
armas e de drogas. Enquanto a presidência da República é absolutamente omissa e
o  governo federal  omisso e  irresponsável,  vamos  nos  deparando  com operações
como a de Itamonte, deputado Wander Borges, em que havia fuzis AR-15, AK-47,
metralhadoras 9mm e pistolas 9mm e ponto 40 nas mãos dos bandidos. Por quê?
Porque o governo federal não conseguiu combater o tráfico de armas nas fronteiras.
O resultado disso é uma maior letalidade do organismo policial, ou seja, dos nossos
policiais,  como aconteceu com o Cb. Vandec, que tomou um tiro de fuzil  762, na
cidade de São Gotardo, no dia 9/1/2007. A quadrilha tinha uma metralhadora ponto 50
e fuzis calibre 762. Contra esse armamento, deputado Rogério Correia, deveria haver
repressão por parte do governo federal, que nada faz. Até hoje o Pronasci não saiu
do papel. O governo federal é omisso e irresponsável. Quero responder a V. Exa.,
que, aliás, não me deu aparte - e isso ficou registrado na tribuna da Casa - e me
disse assim: “Deputado, não estou entendendo. V. Exa. está querendo partidarizar
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uma  discussão?”.  Nunca  fiz  isso,  deputado  Rogério  Correia,  até  porque  sou
especialista em segurança pública pela UFMG. Então, tenho o dever de tratar essa
matéria com o olhar de especialista não só do ponto de vista teórico mas também do
chão de fábrica, porque, durante 15 anos na Polícia Militar, fiquei na rua combatendo
o crime. Enquanto eu não cobrava do governo federal, V. Exa. achava muito tranquilo
e  satisfatório.  No  entanto,  a  partir  do  momento  em  que  ponho  uma  parcela  de
responsabilidade nas mãos do governo federal, V. Exa. considera isso estranho. Na
verdade,  não  deveria  achar  estranho,  mas  entender  que  fazemos  isso  com
responsabilidade. Responsabilidade essa que o governo federal não tem para com a
segurança  pública  do  País.  Olha,  a  cada  1kg  de  cocaína  que  passa  em  nossa
fronteira, deputado Rogério Correia, chegam aqui 3kg de droga. O substrato dessa
droga chama-se crack, não preciso falar para V. Exa. o que o crack faz, como droga
avassaladora,  no  tecido  social.  O  que quero  e  o  que  exijo  como cidadão,  como
parlamentar, como advogado e especialista em segurança pública, é que o governo
federal cumpra o que a Constituição determina. Compete à União combater o tráfico
de  drogas  e  o  contrabando  de  armas.  Quando  não  faz  isso,  quando  é  omissa,
irresponsável,  o  estrago  é  muito  grande:  as  nossas  penitenciárias  estão
sobrecarregadas  de  gente  condenada  por  tráfico  ou  em  razão  do  tráfico,  pela
característica gravitacional, porque o crime de tráfico traz consigo uma série de outros
delitos.  No  momento  mais  oportuno,  em  uma  exposição  mais  alongada,  terei
condições de falar sobre esse assunto aqui, com a maior satisfação, para os meus
ilustres colegas parlamentares e para o público que nos assiste. Cobrar do governo
do  Estado,  deputado  Rogério  Correia,  faço  isso  constantemente.  Presidente,
considerando que não há quórum para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa.
o encerramento de plano da reunião, porque não tem nem 10 deputados no Plenário.
Portanto peço o encerramento de plano da reunião.

O deputado Rogério Correia -  Peço a recomposição de quórum, presidente, até
porque  gostaria  de  rebater  os  argumentos  do  deputado Sargento  Rodrigues,  que
falou, mas infelizmente não quis escutar a contraposição. Então solicito recomposição
de quórum.

A presidente  -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
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chamada dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)
A presidente - Responderam à chamada 13 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

A 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.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/2/2014
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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. A seguir, comunica o recebimento de ofício do deputado
Cabo Júlio, presidente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação
do Nome de Fábio Caldeira Castro e Silva para o Cargo de Ouvidor-Geral do Estado,
informando que foi aprovado requerimento de sua autoria e dos deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Durval Ângelo, Inácio Franco e Luiz Henrique para que a Ouvidoria-
Geral  disponibilize  suas  ouvidorias  setoriais  ambiental,  educacional,  de  fazenda,
patrimônio,  licitação,  polícia,  saúde e sistema penitenciário  para prestarem contas
semestrais  nas  comissões temáticas desta  Casa;  e  da  seguinte  correspondência,
publicada no  Diário do Legislativo  nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
das Sras. Cleide Edvirges Santos Laia, chefe de gabinete do ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (19/12/2013), e Maria Coeli Simões Pires (2), secretária de
Casa Civil (25/1/2013 e 30/1/2014); e dos Srs. Roberto Grapiuna, vice-diretor-geral do
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Idene; Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do Incra (20/12/2013);
Elmiro Nascimento, secretário de Agricultura (2); Cláudio da Silva Valério, chefe de
gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (30/01/2014), e Luís Sérgio
Farias  Machado,  superintendente  de  Agricultura  Familiar,  Microfinanças  Rurais  e
Crédito Fundiário do Banco do Nordeste do Brasil (25/1/2014). O presidente acusa o
recebimento  do Projeto  de  Lei  nº  4.734/2013,  em turno único,  para  cuja relatoria
designou  o  deputado  Romel  Anízio.  Retira-se  do  recinto  o  deputado  Fabiano
Tolentino, e registra-se a presença do deputado Inácio Franco. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  são
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei nºs 4.698, 4.707 e 4.732/2013, que
receberam parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos a  votação,  são aprovados  os
Requerimentos  nºs  6.673,  6.691,  6.706,  6.726,  6.728,  6.729,  6.733,  6.767,  6.770,
6.778, 6.786, 6.790, 6.792, 6.795 e 6.798/2013. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.595/2013. Passa-se à 3ª
Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  votação  de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 8.968/2014, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco, Romel Anízio,
Fabiano Tolentino e Vanderlei Miranda, em que solicitam seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, o apoio à agricultura mineira em face da séria situação
de seca que atinge o Estado, em especial nas regiões Sul, Alto Paranaíba, Triângulo,
Noroeste, Norte e Zona da Mata;

nº 8.969/2014, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco, Romel Anízio
e  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  discutir,  em
audiência  pública,  a  crise  financeira  no  setor  cooperativista provocada pela  baixa
cotação do café nos mercados nacional e internacional, em especial nas regiões Sul
e Zona da Mata.

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, 26 de fevereiro de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Ana Maria Resende - Vanderlei Miranda.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rômulo Viegas e Sebastião Costa, membros da supracitada comissão. Está presente
também  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  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 debater a parceria entre
o Brasil e a União Europeia - UE - em apoio aos defensores dos direitos humanos nas
unidades federativas brasileiras, em especial a proteção às lideranças quilombolas no
Estado de Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Ana Paula Zacarias, embaixadora-chefe da delegação da UE no
Brasil;  Milena  Smit,  embaixadora  da  Eslovênia;  Juanita  Pimenta,  subsecretária,
representando o secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Maria
Emília da Silva, coordenadora do Programa Estadual de Proteção aos Defensores
dos Direitos Humanos e cofundadora do Instituto DH - Belo Horizonte; Evane Lopes
Dias Silva, presidente da Associação Quilombola dos Remanescentes de Escravos e
Quilombolas de São Domingos; Luciana Silva Garcia, diretora do Departamento de
Defesa  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República;  Nivea
Mônica Silva, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários de Minas Gerais; e os Srs. Denis
Pietton,  embaixador  da  França;  Manoel  Pereira  Bernardes,  cônsul  honorário  da
França  em  Belo  Horizonte;  Gabriel  dos  Santos  Rocha,  secretário  nacional  de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República; Igo Martini,
coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos
da Presidência da República; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de
justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Conflitos Agrários de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O
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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.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.014/2014, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, emendado
pelo  deputado Sebastião Costa,  em que solicitam seja realizada reunião conjunta
desta comissão e da Comissão de Segurança Pública para debater,  em audiência
pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  21/2011,  de  autoria  do  deputado federal  Protógenes
Queiroz, e apresentar o livro Operação Satiagraha: os bastidores da maior operação
já feita pela Polícia Federal;

- nº 9.074/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para  ouvir,  em  audiência  pública,  denúncias  de  violação  de  direitos  humanos
praticadas  contra  policiais  militares  do  13º  Batalhão  de  Polícia  Militar  e  do  44º
Batalhão  de  Polícia  Militar,  que  sofreram  constrangimentos  ao  serem  presos
acusados de crime que não praticaram;

- nº 9.075/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Durval Ângelo, em
que solicitam seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e ao
Instituto  do  Patrimônio  Histórico  Nacional  pedido  de  providências  para  que  seja
realizado  inventário  do  patrimônio  material  e  imaterial  da  Casa  de  Saúde  Padre
Damião, localizada no Município de Ubá;

- nº 9.076/2014, dos deputados Durval Ângelo e Duarte Bechir, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta desta comissão e da Comissão de Educação, Ciência
e Tecnologia para debater,  em audiência pública, a situação de trabalhadores em
educação do Município de Felixlândia, inclusive no que se refere às denúncias de
violação de direitos humanos;

- nº 9.077/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Durval Ângelo, em
que  solicitam  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  realizada  no  Município  de  Ubá,  aos  convidados
presentes;
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- nº 9.078/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Durval Ângelo, em
que solicitam seja encaminhado à Fhemig pedido de providências para que sejam
apuradas as seguintes denúncias de irregularidades praticadas pela direção da Casa
de Saúde Padre Damião, localizada em Ubá: casais de internos idosos alojados em
locais separados e jovens descendentes de internos proibidos de praticar atividades
de lazer.

- nº 9.079/2014, do deputado Durval Ângelo e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicitam seja encaminhado à  presidência da  Fhemig  pedido  de providências
para que sejam viabilizadas as intervenções necessárias à resolução de problemas
de gestão,  infraestrutura  e  saúde do trabalhador  de  servidores  da  Colônia  Padre
Damião,  localizada  em  Ubá,  conforme  denúncia  da  Asthemg  apresentada  em
audiência pública desta comissão, realizada nesse local;

- nº 9.080/2014, do deputado Durval Ângelo e da deputada Maria Tereza Lara, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Defensoria  Pública  Estadual  pedido  de
providências  para  que  seja  prestada  assistência  jurídica  gratuita  aos  internos  e
herdeiros de ex-internos da Casa de Saúde Padre Damião, localizada em Ubá, com
vistas a garantir-lhes o acesso à justiça e a direitos fundamentais, especialmente no
que  se  relaciona  à  regularização  fundiária  de  suas  posses  e  possíveis  ações
indenizatórias;

- nº 9.081/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Durval Ângelo, em
que solicitam seja encaminhado ao Comando da Polícia Militar em Ubá pedido de
providências para que seja garantido o policiamento e a preservação da segurança
na Casa de Saúde Padre Damião, localizada nesse município, e da comunidade em
seu entorno;

- nº 9.082/2014, do deputado Durval Ângelo e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicitam seja encaminhada à Secretaria de Saúde do Estado e à Presidência da
Fhemig a pauta de reivindicações entregue a esta comissão pelo Núcleo Morhan,
sediado em Ubá, em reunião realizada na Casa de Saúde Padre Damião, localizada
nesse município;

- nº 9.083/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Durval Ângelo, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde,  à  Secretaria  de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana, à Fhemig e à Prefeitura Municipal de
Ubá pedido  de  providências  para  que seja  criado um programa de regularização
fundiária específico para as ex-colônias de hanseníase, com ênfase e priorização das
posses de pacientes e seus herdeiros;

- nº 9.084/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a forma desrespeitosa com que, reiteradamente,
o juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves,
Fabiano Afonso, teria tratado policiais militares.

Aprovado  relatório  de  visita  realizada  em  13/2/2014  na  Casa  de  Saúde  Padre
Damião, em Ubá, o qual vai publicado após as assinaturas.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Cabo Júlio - Sebastião Costa - Duarte Bechir - Carlos

Pimenta.
RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos
Local visitado: Casa de Saúde Padre Damião, em Ubá

Apresentação
A requerimento dos deputados Maria Tereza Lara, Durval Ângelo, Adelmo Carneiro

Leão, Glaycon Franco e Rogério Correia, a Comissão de Direitos Humanos visitou,
em  13/2/2014,  a  Casa  de  Saúde  Padre  Damião,  em  Ubá,  com  a  finalidade  de
conhecer a realidade do local e identificar os principais problemas e dificuldades.

Participaram da visita os deputados Durval Ângelo, presidente da comissão, e Maria
Tereza Lara, além de Edvaldo Baião Albino, prefeito municipal de Ubá; Rosângela
Maria Alfenas de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Ubá; Henrique Timo
Luz,  diretor  assistencial,  representando  o  presidente  da  Fundação  Hospitalar  do
Estado de Minas Gerais - Fhemig -; Magda Levantezi, representante do Ministério da
Saúde; Cleverson Mosqueira, diretor da Casa de Saúde Padre Damião, da Fhemig;
Tiago Sávio Moreira Possas, assessor do Complexo de Reabilitação e Cuidado ao
Idoso da Fhemig; José Afrânio da Silva, representante do Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan.
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Relato
A  comissão  foi  recebida  pelos  representantes  da  Fhemig  supramencionados.

Fundada em 1945,  a Casa de Saúde Padre Damião é remanescente da rede de
colônias  destinadas  ao  confinamento  compulsório  de  portadores  da  hanseníase.
Chamadas  anteriormente  de  sanatórios  e  leprosários,  ganharam  a  reputação  de
instituições de segregação total,  nas quais  seus internos eram excluídos do meio
social e de sua família. Esses internatos, tal qual o da Casa de Saúde Padre Damião,
ficavam  situados  em  regiões  afastadas  dos  centros  urbanos.  Os  doentes  eram
excluídos e discriminados, e, ao longo do tempo, muitos perderam o contato com a
família.

Com o surgimento da cura da hanseníase, foi permitido aos pacientes deixarem a
instituição,  a  partir  de  1965.  Entretanto,  a  maioria  dos  internos  permaneceu  na
colônia, por falta de opções, devido ao preconceito contra a hanseníase. Os internos
se relacionaram, constituíram famílias e envelheceram no local. No caso da Casa de
Saúde Padre Damião, formaram-se comunidades ao redor da área, tais como a de
Boa Vista e São Domingos, constituídas por familiares dos internos.

A casa de saúde foi absorvida pela rede da Fhemig e definida como Complexo de
Reabilitação e Cuidado ao Idoso.  Permanecem internados no local  125 pacientes
asilares. Entretanto, o complexo possui internamente mais 1.300 moradores e ainda
cerca  de  3.500 nas  comunidades ao redor.  A maior  parte  são descendentes  dos
internados compulsoriamente pelo Estado.

Atualmente, a grande área territorial do complexo é motivo de questões fundiárias.
Os internos e seus descendentes reclamam o direito  à regularização fundiária  de
suas posses. Por outro lado, os terrenos hoje estão valorizados e há outros projetos
sendo estudados, como o da prefeitura, que pretende levar indústrias para o local.
Recentemente, foi instalada dentro da ex-colônia a sede do consórcio intermunicipal
de saúde de Ubá e região.

A casa de saúde é composta por 30 pavilhões, a maior parte em mau estado de
conservação.  Dois  pavilhões  foram  reformados  recentemente.  Podem  ser
consideradas parte desse patrimônio as casas dos internos, construídas por eles ao
longo de décadas.
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Após a visita,  foi  realizada audiência pública na própria comunidade, quando foi
possível ouvir moradores e autoridades responsáveis pelo provimento de serviços no
local.

Entre as principais reivindicações dos moradores, estão a questão da regularização
fundiária, a falta de saneamento básico (inclusive de água tratada), as deficiências no
fornecimento de energia elétrica, a ampliação da oferta de atendimento especializado
em  psiquiatria,  geriatria  e  oftalmologia,  as  deficiências  de  vigilância  interna  e
segurança  pública,  problemas  no  fornecimento  de  calçados  ortopédicos  aos
pacientes  e  a  falta  de  opções  de  lazer,  especialmente  para  as  crianças  e
adolescentes descendentes dos hansenianos. Além disso, foi denunciado que casais
de  internos  estariam  sendo  compulsoriamente  separados  pela  direção  do
estabelecimento.  Já  os  servidores  da  casa reclamaram de supostas violações  de
direitos, tais como o não provimento de vale-transporte, a falta de hora de almoço
preestabelecida e a infraestrutura precária para o trabalho.

Conclusão
A visita  permitiu  recuperar  parte  do  que  se  passou  na  Casa  de  Saúde  Padre

Damião, onde pacientes eram internados compulsoriamente e isolados da sociedade.
Também foi possível identificar problemas enfrentados atualmente pela comunidade,
que  serão  objetos  de  requerimentos  do  Poder  Legislativo  às  autoridades
competentes.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/2/2014
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,
por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião
e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado João 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



77
____________________________________________________________________________

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 9.105/2014, do deputado André
Quintão, em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário
de Estado da Defesa Social pedido de providências para a interdição e a reforma do
prédio  onde  funcionava  o  Centro  Socioeducativo  São  Francisco  de  Assis,  em
Governador Valadares; para apoiar a construção da ponte de acesso ao prédio, de
quadra esportiva, de sala para visitas e equipamentos de convivência, bem como o
fornecimento  de  mobiliário  para o local;  para transferir  os  adolescentes de outros
municípios  para  perto  de  suas  famílias,  de  forma  que  se  respeite  também  a
capacidade máxima do prédio; para ampliar o número de agentes socioeducativos e
da equipe técnica; para adequar o programa de internação ao Sistema Nacional de
Atendimento  Socioeducativo  -  Sinase;  para  fornecer  veículos  apropriados  para  o
manejo  dos  adolescentes  para  atividades  externas  e  alimentação  balanceada  e
higienizada. 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, 27 de fevereiro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2014

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/2/2014
Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Ricardo Valadares Gontijo - Palavras
do Vereador Léo Burguês de Castro - Mensagem do Presidente -  Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Alencar da Silveira Jr. - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Alencar da Silveira Jr.) - Às 20h15min,  declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Direcional Engenharia.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  o Exmo. Sr. Ricardo Valadares
Gontijo,  fundador  e presidente da Direcional  Engenharia;  a  Exma. Sra.  Ana Lúcia
Gontijo,  esposa  do  Sr.  Ricardo  Valadares  Gontijo;  e  o  Exmo.  Sr.  vereador  Léo
Burguês de Castro, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos registrar a presença dos Exmos. Srs. Vereador Pablito; e
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assessor parlamentar Getúlio Gontijo, representando o vereador professor Wendel,
da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Registramos  também  mensagens  que  nos  foram  enviadas  pelos  Exmos.  Srs.
Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia,  e  deputado  federal  Marcos  Montes,
através das quais S. Exas. cumprimentam a empresa homenageada desta noite, na
pessoa do seu sócio fundador e cumprimenta também o deputado Alencar da Silveira
Jr. pela iniciativa.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Presidente
Presidente Ricardo e sua esposa, Ana Lúcia; meu colega e companheiro vereador

Leo Burguês, presidente da câmara municipal; senhoras e senhores. Não é novidade
para ninguém, sobretudo para  os  aqui  presentes,  que o setor  da construção civil
experimentou um grande crescimento nos últimos anos. Ao mesmo tempo que foi
impulsionada pela retomada do crescimento econômico brasileiro e pela ampliação
do crédito imobiliário a partir de 2004, a indústria da construção brasileira tornou-se
uma importante alavanca para a sustentação desse crescimento econômico.

De  acordo  com  dados  do  IBGE,  o  setor  representa  hoje  cerca  de  6% do  PIB
brasileiro e emprega aproximadamente 3 milhões de trabalhadores. A realização de
grandes eventos esportivos no País, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e a
implementação por  parte  do  governo  federal  de  programas  habitacionais  como o
Minha  Casa  Minha  Vida  também  contribuíram  de  forma  efetiva  para  o
desenvolvimento do setor.

É nesse contexto, em um setor marcado pela forte concorrência e em constante
atualização  tecnológica,  que  a  Direcional  Engenharia  se  destaca  no  mercado.
Fundada por  Ricardo Valadares Gontijo  no início da década de 1980,  a empresa
ganhou  cada  vez  mais  espaço  e  hoje  conta  com  mais  de  14  mil  colaboradores
diretos, com atuação em 11 estados brasileiros.

Com grande sensibilidade para perceber as demandas do mercado, os gestores da
Direcional souberam aproveitar  cada oportunidade de negócio. Diversificaram seus
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projetos  e  conseguiram  atuar  com  excelência  em  empreendimentos  que  vão  do
popular ao mais alto padrão, com a participação também nos mercados de hotelaria e
empreendimentos comerciais. Assim, uma empresa que nasceu em Belo Horizonte se
tornou exemplo de sucesso para todo o Brasil.

Imagino que não tenha sido fácil. A Direcional Engenharia foi criada justamente na
chamada  década  perdida,  um  período  em  que  o  Brasil  ficou  parado,  um  tempo
marcado por altíssima inflação, pouquíssimo investimento, desconfiança generalizada
em  relação à  economia.  Foi  nesse cenário  de  crise  econômica e  política,  com o
processo de redemocratização e sucessivos fracassos nos planos de estabilização da
moeda que a Direcional Engenharia nasceu, cresceu, fortaleceu-se e se tornou uma
das maiores construtoras do País, detentora de diversos prêmios nacionais, inclusive
o de terceira maior construtora e incorporadora do País na área de construção, de
acordo com o ranking do ITC, um dos mais importantes institutos de construção civil
no Brasil.

Portanto, presidente Ricardo, diretores, colaboradores e amigos da Direcional, nada
mais justo do que a homenagem desta Assembleia Legislativa a esta empresa que
cresceu  com  responsabilidade  social  e  ambiental,  gerando  desenvolvimento,
emprego, renda e qualidade de vida para milhares de mineiros e brasileiros.

Tenho 27 anos de vida pública. Estou no meu sétimo mandato, e é a terceira vez
que  trazemos  à  Assembleia  de  Minas  o  nome de  uma empresa para  prestar-lhe
homenagem, aprovada pelos 77 deputados.

Há  cerca  de  seis  meses,  conversei  com  a  Rosana  Ribeiro,  o  vice-governador
Alberto  Pinto Coelho e  o  presidente Dinis  Pinheiro sobre as  empresas de Minas.
Naquele  momento,  víamos  crescimento  no  País,  mas  o  crescimento  do  setor  da
construção civil estava diminuindo. O entusiasmo do povo brasileiro com a compra de
imóveis estava caindo. A Rosana nos lembrou então como nasceu a Direcional, em
um momento difícil, conturbado. Mas a empresa teve a garra, a força e o dinamismo
de um homem que tinha seu caminho a trilhar. E o trilhou com sucesso até hoje.

Então, chegamos à conclusão de que nada mais justo do que levar para o colégio
de líderes desta Casa o nome da Direcional para que fosse feita esta homenagem de
hoje. Não havia tido a oportunidade de conhecer o senhor, mas já conhecia muito o
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trabalho da Direcional e os seus projetos. O senhor pode ter certeza de que todos os
meses a Fátima Medeiros vai ao meu gabinete apresentar novos empreendimentos.
Realmente, o negócio diversificou e está crescendo. Parabéns! Que Deus continue
protegendo o senhor, toda a sua família, todos os seus diretores e funcionários para
que possam continuar mostrando que Minas Gerais sabe fazer, que os empresários
de Minas são empresários sérios.

Antes  de  finalizar,  quero  destacar  que  a  mais  acertada  decisão  da  Direcional,
senhoras, senhores e telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 20 anos, foi
patrocinar o maior e o melhor time de Minas, o meu América. Meu muito obrigado a
todos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Alencar da Silveira Jr.,  3º-secretário da

Assembleia Legislativa, representando o presidente, deputado Dinis Pinheiro, fará a
entrega de placa alusiva a esta homenagem ao fundador e presidente da Direcional
Engenharia,  Sr.  Ricardo  Valadares  Gontijo.  A  placa  a  ser  entregue  contém  os
seguintes  dizeres:  “Em  1981,  foi  fundada  em  Belo  Horizonte  uma empresa  que,
tempos depois, se consolidaria como um dos grandes nomes no ramo da construção
civil:  a  Direcional  Engenharia.  Com mais  de  três  décadas de atuação,  ergueu ou
incorporou mais de 100 mil unidades, o que lhe rendeu o reconhecimento como uma
das  maiores  do  setor.  O  sucesso  alcançado  nacionalmente  tem  como  base  a
responsabilidade, a eficiência e o compromisso com que trata seus clientes e revela
um futuro ainda mais promissor para a instituição. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, ao reconhecer o valor da Direcional Engenharia para o Estado e para o Brasil,
rende a ela justa homenagem pelos 33 anos de sua existência.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Ricardo Valadares Gontijo

Estou  emocionado,  mas  vamos  começar.  Boa  noite  a  todos.  Cumprimento  o
deputado Alencar da Silveira Jr., que nos prestou esta homenagem, o que nos deixou
muito lisonjeados e honrados;  o presidente da Câmara, meu amigo Léo Burguês;
todas as autoridades presentes; os vereadores; os amigos -  vi  vários aqui -;  toda
equipe da Direcional, todos os funcionários; e todos os presentes.
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Familiares, amigos, colegas de Direcional e autoridades, boa noite. Antes de iniciar
minha fala, gostaria de agradecer especialmente ao deputado Alencar da Silveira Jr.,
que tão gentilmente nos indicou para esta homenagem. Agradeço também, de forma
especial, ao deputado Dinis Pinheiro, que pela segunda vez consecutiva preside esta
Casa. Muito obrigado aos senhores por nos oferecerem a oportunidade de estarmos
aqui.  Quero muito agradecer a uma pessoa que está aqui: minha esposa, que faz
parte desta história. Ela me ajudou muito nesta caminhada. Sempre esteve presente
em tudo e foi uma trabalhadora incansável, comprou os meus sonhos, portanto eu
não poderia deixar de agradecer a essa mulher pequena, mas grande mulher. Ela
realmente é uma mulher muito especial.

É com enorme alegria que me dirijo a todos vocês neste dia tão importante para
nossa história. Foi com satisfação que recebi a notícia desta homenagem, afinal é a
primeira vez que esta Casa, oficialmente, nos concede tão nobre honraria. Casa que
legisla sobre os principais assuntos do Estado em que nasci,  cresci,  me formei e
fundei a Direcional Engenharia, razão pela qual estamos aqui esta noite.

A história  da Direcional  é muito  parecida com as de outras empresas mineiras.
Nasceu de um sonho e da paixão pura por construir. Sempre fui um apaixonado pela
construção. De grandes prédios a casas populares, meu desafio sempre foi encontrar,
na lógica do dia a dia,  a equação eficiente entre material,  processo construtivo e
eficiência de  mão de  obra.  Isso  porque sempre  soube que essa  combinação me
permitiria realizar não só o meu sonho, mas o de milhares de pessoas que passariam
a morar  nas  casas e  apartamentos  que construísse.  Desse jeito,  a  Direcional  foi
fundada em fevereiro de 1981 e permanece até hoje, já com 33 anos de história.

Ter-me cercado de uma equipe capaz e motivada é para mim motivo de orgulho e
fator do grande sucesso da Direcional. Meu time está aí. Neste momento, temos mais
de  75  mil  unidades  em construção  e  empregamos  em  torno  de  14 mil  pessoas,
distribuídas em 11 estados brasileiros. Mas foi aqui, entre as montanhas de Minas
Gerais,  que  essa  história  teve  início.  Nasci  em  Bom  Despacho,  mas  estudei  e
desenvolvi minha vida profissional em Belo Horizonte.

Mineiramente, nós crescemos e assumimos em 2013 a posição de terceira maior
construtora  do  Brasil,  pelo  ranking ITC,  um  dos  mais  conceituados  do  setor.
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Observação: das três construtoras, duas são mineiras.
Imagino que nos próximos anos ampliaremos horizontes e novos degraus serão

galgados. Isso não nos tira, entretanto, o orgulho de nossas origens e a certeza de
que  continuaremos,  com  simplicidade,  humildade,  responsabilidade  e  ética,
realizando o sonho da casa própria de muitos brasileiros.

Nossas obras geram empregos, nossas vendas geram receita para que a empresa
continue construindo e contribuindo para que tenhamos um País melhor e mais digno.

Na Direcional, gostamos de pensar nos nossos empreendimentos como grandes
motores de transformação dos bairros onde a obra será realizada. A beleza não está
apenas na obra em si, mas nas mudanças, tanto de cunho físico quanto social, que
ela traz consigo. Por isso, essa vocação por construir em grande escala e em áreas
pouco privilegiadas.

Gostaria, finalmente, de colocar à disposição desta Casa, a nossa capacidade de
trabalho e vontade de ajudar na transformação do nosso Estado. Sabemos que os
grandes momentos das cidades, dos estados e dos países nascem da parceria entre
a iniciativa privada e a gestão eficiente do bem público.

Sinto-me hoje um homem abençoado. Tenho uma família estruturada que me apoia,
e nela recarrego minhas energias para permanecer na luta e seguir em frente. Tenho
fé em Deus e sei que muito da nossa história ainda está por fazer. Trabalho com o
mesmo entusiasmo e energia de quando era recém-formado. Costumo brincar com
nossos colaboradores que meu único pesar é não ter 20 anos a menos para poder
fazer  ainda mais pela Direcional,  por Minas Gerais  e pelo nosso país.  Boa noite.
Muito obrigado.

Palavras do Vereador Léo Burguês de Castro
Caro amigo deputado Alencar da Silveira Júnior, em cuja pessoa saúdo todas as

autoridades presentes; caro amigo Ricardo Valadares, em sua pessoa saúdo todos os
colaboradores presentes, funcionários e amigos de V. Exa.; na pessoa da esposa,
Ana Lúcia Gontijo, saúdo todas as mulheres presentes neste Plenário.

Quando estava entrando no Plenário, comentei com o Ricardo que nunca tinha visto
o Plenário com tantas mulheres. Ele comentou comigo que, hoje, pelo menos 60% do
corpo administrativo da Direcional é composto por mulheres. Acredito que, talvez por



85
____________________________________________________________________________

isso,  vendo  a  competência  e  o  compromisso  que  as  mulheres  têm,  aliados  à
sensibilidade, a Direcional tem-se destacado tanto. Quero me ater ao mercado de
Belo Horizonte, porque as obras que vocês têm desenvolvido - e que vejo na Câmara
Municipal de Belo Horizonte - têm o compromisso social e ambiental, caminhando em
paralelo com a construção civil.

Todos  nós  sabemos  da  importância  do  mercado  da  construção  civil,  que  é  a
locomotiva do nosso país. Sabemos da importância desse mercado na geração de
emprego e de renda, principalmente dentro da cidade de Belo Horizonte. Eu, que
acompanho principalmente o movimento dos sem casa, dos sem teto, vejo o preço
dos terrenos na cidade de Belo Horizonte, e também a dificuldade na implementação,
por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. E com muita competência e criatividade,
como disse, respeitando as questões sociais e ambientais, penso que a Direcional
está  dando um  grande  salto  no  sentido  de  conseguir  construir...  Você  me deu a
notícia de que a construção na região do Isidoro já está na fase final. Comentava com
você que algumas pessoas das partes mais periféricas da nossa cidade estão me
perguntando quando o empreendimento da região do Isidoro ficará pronto.  Vejo a
preocupação daquelas pessoas para saberem quando vão ter a casa própria. Talvez
vocês  que,  no  dia  a  dia,  participam  e  estão  com  milhares  de  empreendimentos
acontecendo em todo o país não sintam o que a gente sente dessas pessoas que têm
a oportunidade de conseguir  comprar esse imóvel.  É dificílimo na cidade de Belo
Horizonte conseguir construir ao preço que vocês constroem e poder se encaixar, por
exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal.

Quero, em nome de todas essa pessoas, parabenizar o trabalho da Direcional, em
especial o seu trabalho. Vemos a luta que é para se construir.

Recordo-me  que  a  discussão  ambiental  no  primeiro  dos  projetos  era  como se
estivessem destruindo a mata. Na verdade, ela está sendo preservada, pois estão
construindo  com  responsabilidade.  Por  isso,  não  poderia  deixar  de  dar  esse
testemunho.

Fico muito orgulhoso, pois das três maiores construtoras do país, duas são de Belo
Horizonte.  Tenho  certeza  de  que,  em um  futuro  breve e  com ajuda desse  corpo
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técnico maravilhoso que você tem, as duas maiores serão de Minas Gerais. Muito
obrigado. Boa noite a todos.

O presidente - Passo a palavra ao locutor, para que leia a mensagem do presidente,
deputado Dinis Pinheiro, que teve de viajar para o interior de Minas, mas deixou o seu
recado aos presentes e à direção da Direcional.

Mensagem do Presidente
O locutor - Pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro:
“Tenho particular satisfação em participar desta merecida homenagem à Direcional

Engenharia,  uma  das  mais  conceituadas  construtoras  e  incorporadoras  do  País,
representado pelo deputado Alencar da Silveira Jr.

Ao longo de seus 33 anos de existência, completados no último dia 19, a Direcional
conquistou reconhecimento por seu trabalho sério e responsável e pela qualidade e
segurança de seus empreendimentos.

Esta trajetória de sucesso se deve, em grande medida, à atitude de seu fundador e
sócio-diretor, Ricardo Valadares Gontijo, que vem conduzindo os negócios com garra
e coragem. Nascido no seio de uma família simples, no Município de Bom Despacho,
estudou engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo recebido,
ao fim do curso, menção honrosa devido a seu brilhante desempenho. Iniciou sua
carreira na construtora Andrade Valadares. Em razão de sua dedicação, passou, em
pouco tempo, de estagiário a diretor da firma, assumindo responsabilidade pela área
de  obras  populares  na  década  de  70.  Sua  inteligência  fora  do  comum  e  sua
determinação,  somadas  a  profundos  conhecimentos  sobre  habitação  popular
adquiridos na prática, permitiram que ele desenvolvesse novas técnicas, reduzindo o
tempo de construção das obras. Graças a seu empenho, a Andrade Valadares tornou-
se  a  firma  mais  lucrativa  no  segmento  de  construção  para  baixa  renda  naquele
período.

Animado  com  tais  êxitos,  Ricardo  fundou,  em  fevereiro  de  1981,  a  Direcional
Engenharia,  com  foco  em  moradias  populares.  Apesar  da  conjuntura  econômica
desfavorável, marcada pela inflação em alta e por dificuldades no financiamento de
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imóveis,  a  construtora  cresceu,  tornando-se  uma das  mais  atuantes  no  mercado
nacional.  O  destino,  traiçoeiro,  interrompeu  subitamente  a  fase  de  prosperidade.
Ricardo adoeceu gravemente, afastando-se dos negócios, justamente no momento
em que mais precisava dedicar-se a eles. A Direcional passou a ser administrada por
familiares, enquanto seu fundador, desenganado, lutava por sua vida. Contrariando
todos  os  prognósticos,  Ricardo recuperou-se.  Com obstinação ainda maior  que a
costumeira, retomou a direção da empresa, que rapidamente se tornou uma das mais
influentes do Brasil. Embora a construtora continue a ser dirigida com carinho pela
família Valadares, sua principal acionista, um quarto de suas ações foi transferido, em
2007, para um fundo de investimentos e, dois anos mais tarde, foi aberto seu capital.
A  estratégia  se  mostrou  acertada  e,  entre  2007  e  2012,  a  empresa  teve  o
impressionante crescimento de 70% ao ano. Hoje atua em 11 estados, tendo sido
eleita, este ano, pelo ranking ITC, a 3ª maior construtora e incorporadora do país,
como foi  dito  pelo  deputado Alencar  da Silveira Jr.  e  atestado pelo  vereador  Léo
Burguês.

Embora o ramo de empreendimentos residenciais para o público de baixa renda
continue sendo seu carro  chefe,  constrói  e  incorpora  também imóveis  de  padrão
médio  e  alto,  além  de  apartamentos,  hotéis  e  áreas  comerciais  voltadas  para
investidores.  Nessas  mais  de  três  décadas  de  atuação,  a  Direcional  Engenharia
construiu  ou  incorporou  mais  de  100  mil  unidades,  projetadas  para  atender  às
expectativas de clientes de perfil variado.

Todas elas têm em comum, todavia,  a sustentabilidade e a preocupação com a
qualidade de vida dos futuros moradores. Pautando suas ações pelo respeito ao ser
humano, a construtora tem grande apreço por seus mais de 14 mil colaboradores,
investindo em programas de capacitação e valorização profissional.

Por  todos  esses  méritos,  parabenizo  a  Direcional  Engenharia,  em  especial  os
membros de seu conselho de administração, na pessoa do diretor-presidente Ricardo
Valadares Gontijo.

O Parlamento de Minas, a Casa do povo aplaude a Direcional Engenharia pelos
valiosos  serviços  prestados  à  população  mineira  neste  um  terço  de  século,
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desejando-lhe vida longa e permanente sucesso. Muito obrigado.”
São essas as palavras de S. Exa. o presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 6 de março, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição do dia 6/3/2014.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE MARÇO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.096

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do
Córrego José Manoel, com sede no Município de Teófilo Otoni.

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

Trabalhadores Rurais do Córrego José Manoel,  com sede no Município de Teófilo
Otoni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.097
Declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e Transplantados

de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e

Transplantados  de  Governador  Valadares  -  Aspart  -,  com  sede  no  Município  de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.098
Declara de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz para as Nações - Coluna -,

com sede no Município de Ouro Fino.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz para as

Nações - Coluna -, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.099
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no

Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Educativa  e  Cultural

Melodia, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.100
Declara de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Noisinho da Silva, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.101
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Varginha - Aciv -, com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Varginha - Aciv -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.102
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Comerciantes da

Ceasa de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.103
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto Especializado de

Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto

Especializado de Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.104
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cidade

Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

do Bairro Cidade Nova - Amabacin -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.105
Declara de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.106
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social - Asas -, com sede

no Município de Timóteo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Social -

Asas -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.107
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Nova

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

Nova Esperança, com sede no Município de Piumhi.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.108
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade  Maravilha  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade

Maravilha de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.109
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira

do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito
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de Cachoeira do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.110
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel de Proteção

aos Idosos e Portadores de Deficiência, com sede no Município de Heliodora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Isabel

de  Proteção  aos  Idosos  e  Portadores  de  Deficiência,  com sede no  Município  de
Heliodora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.111
Declara  de  utilidade pública  a  Associação de Moradores  do  Bairro  Vila  Manoel

Antônio Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Vila Manoel Antônio Puig - Amvimap -, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.112
Declara de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex -,
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com sede no Município de Viçosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Viçosense  de  Amor

Exigente - Avamex -, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.113
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -, com sede no

Município de Bugre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Instituto Semear - AIS -,

com sede no Município de Bugre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.114
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Formação Cultural e Socialização

- Focus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Formação Cultural

e Socialização - Focus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário



96
____________________________________________________________________________

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.115
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social Evangélica Valdomiro

Peres - Fasevp -, com sede no Município de Brasilândia de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  de  Assistência  Social

Evangélica Valdomiro Peres - Fasevp -,  com sede no Município de Brasilândia de
Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.116
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de Carandaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  dos

Pequenos Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -,  com sede no
Município de Carandaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.117
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional

do Bairro São Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e

Educacional do Bairro São Bernardo e Adjacências, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.118
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e

Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Novo Cruzeiro e Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.119
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno

de Itaúna, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.120
Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Clube dos DJs do Estado de

Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do
Estado de Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.121
Declara de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência Social, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Transformar  de

Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.122
Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Cecília Meireles a escola estadual de

ensino médio localizada na Rua Escumilha, n° 95, Bairro Turmalina, no Município de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.123
Dá denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  no

Município de Janaúba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Julião Mendes Ferreira a escola estadual

de ensino fundamental e médio situada na Rua João Martins, Vila Nova dos Poções,
no Município de Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.124
Declara  de  utilidade  pública  a  Academia  Barbacenense  de  Ciências  Jurídicas  -

ABCJ -, com sede no Município de Barbacena.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências

Jurídicas - ABCJ -, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.126
Declara de utilidade pública a entidade Expressão Livre, com sede no Município de

Monte Sião.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Expressão Livre, com sede

no Município de Monte Sião.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.127
Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  Cultural  de  Josenópolis,  com  sede  no

Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural de Josenópolis, com

sede no Município de Josenópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.128
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de

Sabará, com sede no Município de Sabará.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado -

Borrachalioteca de Sabará, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATA
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase
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(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.964  a
4.980/2014 - Requerimentos nºs 7.245 a 7.301/2014 - Requerimentos da deputada
Liza  Prado  e  outros  e  dos  deputados  Bosco  e  outros,  Carlos  Pimenta  e  outros,
Sargento  Rodrigues,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Ulysses  Gomes  -  Comunicações:
Comunicações da CPI da Telefonia, das Comissões de Educação, de Cultura (2), do
Trabalho,  de  Turismo,  de  Minas  e  Energia,  de  Segurança  Pública  (2),  de
Administração Pública, de Direitos Humanos, de Prevenção e Combate às Drogas e
de Saúde, do Bloco Transparência e Resultado e do deputado Duarte Bechir (2) -
Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Duarte Bechir e
Rômulo  Viegas,  da  deputada Liza  Prado  e  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e
Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisões
da Presidência (3) - Palavras do Presidente - Designação de Comissões: Comissões
Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  os  vetos  às  Proposições  de  Lei  nºs  22.009,
22.045,  22.060,  22.062 e 22.077,  sobre as Indicações nºs  84 a 95/2014,  sobre a
Indicação nº 96/2014 e sobre a Indicação nº 97/2014 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na
Mensagem nº 624/2014, do governador do Estado; deferimento - Requerimentos dos
deputados Sargento Rodrigues, Ulysses Gomes, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta
e outros e Bosco e outros e da deputada Liza Prado e outros; deferimento - Questão
de Ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Cabo
Júlio - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar
Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio
Franco -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luzia Ferreira  -  Maria
Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Rogério Correia -
Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -
Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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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 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.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira 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 Oliveira o terreno

de propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, com
área de 9.964,43m² (nove mil novecentos e sessenta e quatro vírgula quarenta e três
metros quadrados), constituído de quatro áreas, a ser desmembrado de área situada
no lugar denominado Sanatório, nesse município, registrado sob o nº 32.519, a fls. 52
do Livro 3-AE, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Oliveira.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção do Centro de Atenção Psicossocial - Caps Álcool e Drogas 24 horas e de
um centro de apoio ao produtor - CAP.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Oliveira de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse município. Com vistas a atender ao interesse
público, o Executivo Municipal solicita a doação do imóvel, a fim de incorporá-lo ao
patrimônio  do  Município,  destinando-o  à  construção  do  Centro  de  Atenção
Psicossocial - Caps Álcool e Drogas 24 horas e de um Centro de Apoio ao Produtor -
CAP, projetos sociais nas áreas de saúde e desenvolvimento das ações do produtor
vinculados aos respectivos programas municipais, estaduais e federais.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 4.965/2014

Dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas
contratações  para  prestação  de  serviços  com  fornecimento  de  mão  de  obra  à
administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Nos  editais  de  licitações  promovidas  por  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  do  Estado  para  contratação  de  prestação  de  serviços  que
tenham previsão de uso de mão de obra, constará cláusula que assegure reserva de
vagas para egressos do sistema socioeducativo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Rômulo Viegas
Justificação:  O  regresso  das  pessoas  oriundas  do  sistema  socioeducativo  ao

convívio em sociedade pode muito contribuir para evitar a reincidência em delitos por
parte dos apenados.

Uma das funções do Estado é a de diminuir as desigualdades entre os estratos da
pirâmide social. Para o efetivo exercício e garantia do direito ao trabalho, previsto no
art. 6° da Constituição Federal, é necessária uma política pública específica, para a
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construção da qual contribuímos com a apresentação deste projeto.
Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Segurança Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.966/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Paraolímpica  Uberlandense  de

Deficientes Visuais - Apuv -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Paraolímpica

Uberlandense de Deficientes Visuais - Apuv -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  A Associação  Paraolímpica  Uberlandense  de  Deficientes  Visuais  -

Apuv - tem por finalidades associar para prática de esporte pessoas com deficiência
visual,  apoiar a implantação de um política de prática desportiva de pessoas com
deficiência visual, fomentar o desporto para pessoa com deficiência visual, promover,
apoiar  e  incentivar  estudos  e  pesquisas,  direcionados  à  obtenção  de  formas,
metodologias e mecanismos que favoreçam, desenvolvam e ampliem a possibilidade
de  acesso  das  pessoas  com  deficiência  visual  à  atividade  física  e  à  prática  do
esporte,  entre  muitas  outras  atividades  em  defesa  dos  deficientes  visuais  de
Uberlândia

Isso posto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 4.967/2014
Institui  a  Semana  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Enfrentamento  da

Endometriose.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Educação  Preventiva  e

Enfrentamento da Endometriose cujo início recairá no dia 8 de março.
Art. 2° - Os objetivos da referida semana são:
I  -  sensibilizar  todos  os  setores  da  sociedade  para  estimular  atividades  de

divulgação, proteção e apoio às portadoras de endometriose e seus familiares;
II  - promover a divulgação de ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras, tais

como técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos nas áreas de endoscopia
ginecológica e endometriose;

III  -  conscientizar as mulheres para que busquem o melhor tratamento oferecido
logo no início dos sintomas;

IV - avaliar os impactos sociais e econômicos da endometriose, bem como garantir
a  democratização  de  informações  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  de
propostas que possibilitem o acesso universal e equitativo aos serviços públicos pelas
portadoras da doença.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tony Carlos
Justificação: A endometriose é uma ginecopatia que acomete mulheres em idade

reprodutiva  desde  a  puberdade  até  a  menopausa.  Consiste  na  presença  de
endométrio  em  locais  fora  do  útero,  sendo  uma  doença  progressiva  que  pode
provocar lesões no aparelho reprodutor e, como consequência, o aparecimento de
manifestações dolorosas e infertilidade.

Há diversas teorias sobre as causas da endometriose. Há evidências que sugerem
ser uma doença genética. Outras sugerem ser uma doença do sistema de defesa. Na
realidade sabe-se que as células do endométrio podem ser encontradas no líquido
peritoneal em volta do útero em grande parte das mulheres.

Recente  pesquisa  realizada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Endometriose  e
Ginecologia Minimamente Invasiva - SBE - com cinco mil mulheres com mais de 18
anos revelou que 88% delas  não sabem como tratar o problema e que 55% não
sabem sequer o que é a doença.
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A enfermidade acomete de 10 a 15% das mulheres em idade fértil no País, ou seja,
cerca de 6 milhões de mulheres têm endometriose. Responsável por 40% dos casos
de infertilidade, apenas um terço das mulheres associa a doença à dificuldade de
engravidar.

Nem todas as mulheres têm acesso às informações e às formas de tratamento da
doença, uma vez que ela não é muito divulgada, o que agrava o cenário. Por isso é
importante a transmissão de informações, pois, com esclarecimentos como quando
procurar um médico, o local onde realizar os exames, o conhecimento das possíveis
causas da doença e os  tratamentos atualmente empregados,  as  mulheres ficarão
mais informadas e mais seguras.

É nesse contexto que esta proposição se insere. A escolha da data se dá pelo fato
de que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher.

Contamos com a colaboração dos nobres pares para que o presente projeto de lei
seja  aprovado,  a  fim  de que possamos  avançar  na  prestação de informações  às
inúmeras mulheres acometidas por doença tão séria.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.968/2014
Institui o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia, a ser

celebrado, anualmente, no dia 12 de maio.
Art. 2° - O Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia tem como objetivo:
I - debater assuntos relacionados com a fibromialgia;
II  - promover  a  troca  de  experiências  e  informações  sobre  o  assunto  entre

profissionais, pacientes e sociedade em geral;
III - abrir espaço para os profissionais ligados à área da saúde apresentarem novos

estudos e pesquisas sobre a fibromialgia.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tony Carlos
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Justificação:  A  fibromialgia  (CID  10  M79.7)  foi  classificada  pela  Organização
Mundial de Saúde em 1990 com o código M79.0 e reconhecida, em 1992, como uma
doença  reumática.  É  uma  doença  grave  e  silenciosa  que  acomete  milhões  de
pessoas em todo o Brasil.

A fibromialgia é uma condição marcada por dor crônica disseminada, com sintomas
múltiplos, que se estima ocorrer em 8% na população geral, com maior incidência em
mulheres.  São transtornos que comumente acompanham pacientes  fibromiálgicos:
distúrbios  do  sono,  disfunção cognitiva,  síndrome da fadiga  crônica,  síndrome do
cólon  irritável  ou  bexiga  irritável,  cistite  intersticial,  disfunção  da  articulação
temporomandibular  e  cefaleia.  Pessoas  que  sofrem  de  fibromialgia  apresentam,
frequentemente, quadros de ansiedade e de depressão, decorrentes da dor crônica
intensa. Tais dores limitam fortemente as atividades cotidianas, comprometendo as
relações familiares, sociais, de trabalho e econômicas.

Infelizmente, o componente psicológico associado com a dor levou alguns médicos
a questionar se os sintomas são reais ou não. Devido a isso, geralmente os pacientes
perambulam de consultório em consultório na busca de um diagnóstico, passando por
reumatologistas, psiquiatras, fisioterapeutas, acupunturistas, entre outros.

O desenvolvimento de tratamento específico para a doença tem sido retardado pela
falta de entendimento dos mecanismos fundamentais da etiologia da síndrome. Uma
boa compreensão sobre a fibromialgia diminuirá o sofrimento de milhões de pessoas
que  têm  sua  dor  desconsiderada  pelo  desconhecimento,  bem  como  diminuirá  o
preconceito  que  sofrem  pelo  descrédito  a  que  estão  submetidas  na  sua  vida
profissional, social e familiar.

Em  vista  disso,  é  nítida  e  imperiosa  a  necessidade  de  conscientização  da
população sobre essa doença, o que é função primordial do Poder Legislativo.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.969/2014
Autoriza  o  poder  Executivo  a  adotar  cartilha  de  orientação  às  crianças  para

prevenção contra a pedofilia via internet, integrando-a à grade curricular da rede de
ensino público do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o poder Executivo autorizado a adotar uma cartilha de orientação às

crianças para prevenção contra a pedofilia via internet, integrando-a à grade curricular
na rede de ensino público do Estado.

Parágrafo único - A cartilha de orientação às crianças terá informações importantes
para os jovens internautas, tais como:

I - seja prudente, pois você não sabe o que está por trás da tela do computador;
II - não forneça nem seu nome real, nem sua idade; use apelidos;
III - nunca divulgue sua senha;
IV - não forneça o seu endereço;
V - não envie nenhuma foto sua;
VI - nunca aceite proposta de encontro sem informar os seus pais;
VII - não responda aos e-mail s que te ofendem.
Art.  2°  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Rômulo Viegas
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo a prevenção da pedofilia por

meio da internet.  Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta
Casa Legislativa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.970/2014
Declara de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca,  com sede no

Município de Luz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca ,

com sede no Município de Luz.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
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Tiago Ulisses
Justificação:  A  Associação  Irmandade  Dona  Neca  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, com sede na cidade de Luz, que tem por finalidade desenvolver trabalho
social junto a idosos, jovens e crianças da comunidade.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.971/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Assistência  Social  e

Educacional - Abase -, com sede no Município de Paraguaçu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Assistência

Social e Educacional - Abase -, com sede no Município de Paraguaçu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
André Quintão
Justificação: A Associação Brasileira de Assistência Social e Educacional - Abase -

é entidade filantrópica sem fins lucrativos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 4.972/2014
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a

transferir ao Município de Guiricema os direitos de posse sobre o trecho de rodovia
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a transferir ao Município de Guiricema os direitos de posse
sobre trecho da Rodovia MG-447 situado entre o Km 33,7 e o Km 35.
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Parágrafo único - O trecho a que se refere o caput destina-se à instalação de via
urbana.

Art. 2º - Os direitos sobre o trecho de que trata o art. 1º reverterão ao DER-MG 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, 6 de março de 2014.
Lafayette de Andrada

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  transferir  ao  Município  de
Guiricema os direitos de posse sobre trecho da Rodovia MG-447 situado entre o Km
33,7 e o Km 35.

De responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER-MG -, a rodovia citada faz a ligação dos Municípios de Ubá e Cataguases.

Em sua extensão, a MG-447 corta, entre outros, o Município de Guiricema, cujo

perímetro urbano, ampliado por força do natural crescimento e expansão da cidade,
veio a englobar trecho situado entre o Km 33,7 e o Km 35 dessa rodovia.

Em decorrência de tal fato, foi publicada a Lei Municipal nº 600, de 2011, por meio

da  qual  a  Câmara  Municipal  de  Guiricema  autorizou  o  Poder  Executivo  local  a
assumir a responsabilidade pelo mencionado trecho, o que serviu como fundamento
para  a  Prefeitura  Municipal  de  Guiricema  solicitar  a  municipalização  do  trecho,

informando, ainda, a existência de projeto de loteamento da área para a construção
imobiliária.

O  trecho  objeto  da  municipalização,  segundo  o  DER-MG,  não  possui  registro

imobiliário em nome do Estado, e a transferência dos direitos de posse justifica-se
como medida adequada à futura regularização da titularidade do bem, possibilitando
ao Município de Guiricema, além de assumir a gestão sobre a via, tomar posse dela,

o que lhe servirá como título para o ajuizamento da competente ação de usucapião.
Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.973/2014
Dispõe  sobre  a  indicação de adimplência  do  Usuário  nas  Faturas  Emitidas  por

Empresas que operam Planos de Saúde no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas operadoras de planos de saúde, no âmbito do Estado, ficam

obrigadas a incluírem nas faturas mensais, em campo próprio e de fácil visualização,
declaração de adimplência dos débitos anteriores.

§ 1° - No caso de inadimplência, a fatura deverá indicar o valor do débito e o mês
correspondente,  considerando-se  quitados  os  valores  referentes  aos  serviços
prestados nos demais meses.

§ 2° - A declaração de quitação de débitos na forma do caput substituirá, para efeito
de comprovação do cumprimento das obrigações do usuário, os comprovantes dos
pagamentos efetuados.

Art. 2° - A ausência da declaração de que trata o caput do art. 1° desta lei, implicará
a presunção de quitação dos débitos por parte do usuário.

Art. 3° - O descumprimento da presente medida implicará ao infrator as sanções
dispostas na Lei Federal n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tony Carlos
Justificação:  As  reclamações  contra  as  operadoras  de  planos  de  saúde  se

multiplicam a cada dia, e não é novidade a precariedade dos serviços prestados e as
inúmeras manobras por elas encontradas para driblarem os direitos dos usuários.

O presente projeto pretende coibir  uma prática que tem se tornado comum. No
momento em que o usuário precisa utilizar o plano de saúde, tem o seu atendimento
negado sob a alegação de falta de pagamento, o que gera infinitos transtornos aos
consumidor.

A medida ora pretendida tem por  objetivo auxiliar  não só os consumidores, que
serão informados da existência de débito,  como. também as próprias operadoras,
uma vez que incentivará o pagamento das prestações vencidas.

Nesse sentido, peço apoio aos nobres deputados para aprovação deste projeto.



112
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 4.974/2014
Declara de utilidade pública a Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana,

com sede no Município de Brasília de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Casa de Repouso e  Tratamento

Senhora Santana, com sede no Município de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
André Quintão
Justificação:  A  Casa  de  Repouso  e  Tratamento  Senhora  Santana  é  entidade

filantrópica sem fins lucrativos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 4.975/2014
Torna obrigatória a afixação de comprovante de capacitação profissional de tosador

e banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de animais domésticos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os estabelecimentos de higiene e estética de animais domésticos

(pet shops) obrigados a garantir respeito e bons tratos a esses animais e preservar
sua  higidez  quando  submetidos  a  banho  ou  tosa  em  serviços  especializados,
mediante a capacitação técnica dos profissionais que especifica,  de modo que se
previna contágio e a proliferação de zoonoses, lesões e falhas nos procedimentos.

Art.  2°  -  Os estabelecimentos de higiene e estética  de animais domésticos que
dispuserem de serviços de tosa e banho deverão afixar, em local visível ao público, o
comprovante da capacitação técnica dos profissionais tosadores e banhistas.

§ 1° - Consideram-se tosador e banhista, para os fins desta lei,  os profissionais
qualificados em cursos técnicos específicos de tosa e banho de animais domésticos,
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com reconhecimento oficial e registro na autoridade sanitária competente.
§  2°  -  Os  estabelecimentos  referidos  no  caput deverão adequar-se  aos  termos

desta lei no prazo de seis meses contados da data de sua publicação.
Art.  3° -  As disposições regulamentares desta lei  definirão, no prazo de cento e

oitenta dias, o detalhamento de sua fiscalização e a competência administrativa para
a lavratura de auto de infração e a cobrança de multa.

Art.  4°  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tony Carlos
Justificação: Quem tem um animal de estimação certamente tem apreço por sua

saúde, segurança e bem-estar. Por isso, ao levar seu animal para banho ou tosa num
pet shop, espera que o profissional que irá atendê-lo tenha a mesma preocupação.

Para  que  isso  ocorra,  o  profissional  que  irá  prestar  esses  serviços  precisa  ter
passado por rigoroso treinamento específico, visando à sua capacitação. Somente
uma pessoa qualificada saberá escolher e aplicar, por exemplo, os melhores produtos
ou dominar os procedimentos necessários caso a caso, ou, ainda, lidar com animais
agressivos e resolver os problemas costumeiros da profissão.

Uma pessoa sem a apropriada qualificação poderá ocasionar acidentes no banho
ou  na  tosa,  que,  dependendo  de  sua gravidade,  poderão trazer  sérios  riscos  ao
animal ou até mesmo levá-lo a óbito.

Este projeto busca garantir aos proprietários de animais de estimação o fácil acesso
à informação precisa e fidedigna sobre a qualificação do tosador que irá prestar os
serviços de banho e tosa. Dessa forma, o dono terá certeza de que, ao deixar seu
animal  doméstico num determinado estabelecimento,  ele será tratado com todo o
cuidado por pessoas qualificadas.

Quem possui animais de estimação bem conhece o amor que se nutre por eles, que
acabam sendo considerados como membros de sua família, por isso não os pode
deixar aos cuidados de pessoas desqualificadas; especialmente para os serviços de
banho e tosa.
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Certamente, a maior parte dos acidentes ocorridos em estabelecimentos de banho
e tosa acontece onde não há profissionais qualificados para realizar de forma segura
os procedimentos.

Com a aprovação desta lei, os donos dos animais poderão, ao menos, ter acesso
fácil à informação de que os profissionais daquele determinado estabelecimento são
capacitados para executar banho e tosa.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.976/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço, 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 Alagadiço,

com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: A Associação Comunitária de Alagadiço foi constituída em 25 de maio

de 1995, tendo como sede a Município de Espinosa.
É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De
acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são elevar o nível cultural e o
bem-estar dos associados, manter serviços de assistência social, bem como serviços
recreativos e educacionais.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.977/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa Isabel,  com

sede no Município de Fruta de Leite.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa

Isabel, com sede no Município de Fruta de Leite.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: A Associação Beneficente do Lar Santa Isabel foi constituída em 14 de

janeiro de 1997, tendo como sede o Município de Fruta de Leite.
É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De
acordo com o seu estatuto, suas finalidades principais são a proteção da saúde e da
família, combate à fome e à pobreza, integração de seus associados no mercado de
trabalho, divulgação cultural e esportiva e proteção do meio ambiente.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.978/2014
Dispõe sobre a isenção a todas as pessoas com idade igual ou superior a sessenta

anos da cobrança de taxas de serviços para pedidos de 2ª via de documentos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo, no âmbito do Estado, isentará todas as pessoas com

idade igual ou superior sessenta anos da cobrança de taxas de serviços para pedido
de 2ª via de documentos.

Art. 2° - Os documentos de que trata o caput do art. 1º são aqueles emitidos pelos
órgãos públicos do Estado.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Tony Carlos
Justificação: O projeto de lei em tela visa contribuir com uma grande camada de

nossa sociedade,  que  são os  idosos,  em sua maioria  aposentados,  vivendo com
sacrifício por conta de seus parcos proventos.

Sabemos que muitas são as taxas, em diversos órgãos, que temos que pagar ao
requisitarmos a 2ª via de documentos. Dessa forma, devido ao valor das taxas, nada
mais justo que isentarmos delas os idosos que tanto contribuíram com o Estado e o
País.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação desta lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 4.979/2014

Cria o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em

Animais, a ser conferido a empresas e instituições com iniciativas que visam à não
utilização de animais em experimentos científicos de qualquer natureza.

Art.  2º - A cada dois anos, os órgãos competentes verificarão as condições das
empresas cadastradas voluntariamente para a obtenção do selo Minas sem Maus-
Tratos: Produto Não Testado em Animais.

Art. 3º - As empresas interessadas na obtenção do selo comprovarão:
I - iniciativas que visem a formas de pesquisa alternativas, que não usem animais

como cobaias;
II - preocupação com a defesa dos direitos dos animais;
III - práticas sociais.
Parágrafo  único  -  Para  efeitos  desta  lei,  práticas  sociais  são  as  práticas

desenvolvidas pela empresa que beneficiam diretamente segmentos jovens, idosos,
pessoas com deficiência e pessoas carentes, além de seus próprios funcionários, no
tocante à formação educacional e profissional, em prol da criação de uma cultura de
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defesa dos direitos dos animais no Estado.
Art. 4º - A comprovação de que trata o art. 3º desta lei será realizada por prova

documental.
Art. 5º - A análise, a avaliação e a concessão da distinção prevista nesta lei serão

de competência de comissão avaliadora composta dos seguintes representantes:
I - Secretaria de Estado de Saúde;
II - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
III - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IV - Ministério Público do Estado.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará o funcionamento da comissão avaliadora

a que se refere o art. 5º no prazo de noventa dias contados da data de publicação
desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  idealiza  um  mecanismo  de  incentivo  para  que

empresas e institutos busquem outros métodos e formas de pesquisa científica que
não usem animais em testes de medicamentos ou de outras substâncias químicas.

A Carta Cidadã de 1988 dispõe que “todos são dotados do 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”.  A  fim  de  assegurar  a
efetividade  desse  direito,  incube  ao  poder  público  “proteger  a  fauna  e  a  flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.”

Nesse  mesmo  sentido,  no  âmbito  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  dos
Animais, de 1978, da qual o Brasil é signatário, sedimentou-se que “todo animal tem
direito  à  consideração,  à  cura  e  à  proteção  humana”  e  que  “as  associações  de
proteção  e  de  salvaguarda  dos  animais  devem  ser  representadas  em  nível
governamental.”

A instituição do selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais está
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em perfeita consonância com os preceitos constitucionais,  ao incentivar formas de
pesquisa menos nocivas à vida animal em nosso país.

Portanto, contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

-  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 4.980/2014
Dispõe sobre a destinação a ser dada a mercadorias apreendidas no âmbito do

Estado e dá outras providencias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  l°  -  Os  artigos  de  vestiários  que  forem  apreendidos  pela  fiscalização  da

Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  por  irregularidades  fiscais  não  sanáveis  serão
doados ao Servas com o objetivo de atender as demandas sociais da entidade.

Art. 2° - O Poder Executivo poderá , mediante convênio com a Receita Federal no
Estado, utilizar os artigos de vestiário apreendidos conforme dispõe o artigo anterior.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei em até cento e oitenta dias após
a sua sanção.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2014.
Rômulo Viegas
Justificação:  A apreensão  de  artigos  de  vestiário  falsificados  é  acontecimento

cotidiano. Esses produtos podem ser destinados uma entidade como o Servas para
atender demanda de cunho social.

Diante disto, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa,
para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Cabo Júlio.
Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.737/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 7.245/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o novo presidente da Câmara Municipal de Antônio Dias.
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(- À Comissão de Assuntos Municipais.)
Nº  7.246/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado, à Secretaria de Esportes, à Secretaria Extraordinária da Copa
do Mundo, à Secretaria de Defesa Social, à Procuradoria da República no Estado, à
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à
Secretaria de Relações Internacionais de Belo Horizonte, ao Comitê Extraordinário
para a Copa do Mundo de Belo Horizonte e à Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República pedido de providências para que manifestem apoio, junto à
Presidência  da  República,  à  campanha  de  combate  ao  tráfico  de  pessoas  como
símbolo da Copa do Mundo de Futebol. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 7.247/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Cb.  PM  Vinícius  Caetano  Nunes  pelo  ato  de  bravura  e
heroísmo em decorrência das circunstâncias evidenciadas no dia 24 de fevereiro, no
Município de Uberaba. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.248/2014, do deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  pedido  de
providências  para  recuperação  e  manutenção  da  Rodovia  LMG-766,  que  liga  os
Municípios de Itanhomi e Governador Valadares. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  7.249/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para implementação das medidas que menciona, com relação ao Centro
Socioeducativo São Francisco de Assis, em Governador Valadares. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  7.250/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a revogação do
Decreto  nº  15.252,  de  2013,  que  visa  desapropriar  imóveis  situados  na  região
Noroeste da capital para abrigar o Centro Administrativo Municipal de Belo Horizonte.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.251/2014, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao
TJMG pedido de providências para instalação de uma vara de execuções fiscais na
Comarca de Pará de Minas. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Nº  7.252/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
apuração de  denúncia  de  arbitrariedades  e  abuso  de autoridade que teriam sido
praticados por policiais militares, em especial pelo Sgt. PM Carvalho; e o trecho das
notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta a fala da
Sra. Isabela Rodrigues Ligeiro.

Nº  7.253/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências para que seja prestada
assistência jurídica gratuita aos internos e herdeiros de internos da Casa de Saúde
Padre Damião, em Ubá.

Nº  7.254/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da Polícia Militar em Ubá pedido de providências para a
preservação  da  segurança  na  Casa  de  Saúde  Padre  Damião,  localizada  nesse
município, e na comunidade residente em seu entorno.

Nº  7.255/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência da Fhemig pedido de providências com vistas à solução
de  problemas  de  gestão,  infraestrutura  e  saúde  do  trabalhador  de  servidores  da
Colônia Padre Damião, localizada em Ubá.

Nº  7.256/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Iepha-MG  e  ao  Iphan  pedido  de  providências  com  vistas  à
realização de inventário dos patrimônios material e imaterial da Casa de Saúde Padre
Damião, localizada em Ubá.

Nº  7.257/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Fhemig pedido de providências para que sejam apuradas denúncias
de irregularidades que teriam sido praticadas pela direção da Casa de Saúde Padre
Damião, localizada em Ubá.

Nº  7.258/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Regional, à Fhemig e à
Prefeitura  Municipal  de  Ubá  pedido  de  providências  com vistas  à  criação de  um
programa de regularização fundiária específico para as ex-colônias de hanseníase,
com priorização das posses de pacientes e seus herdeiros.
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Nº 7.259/2014, da Comissão de Educação, em que solicita sejam encaminhados à
Prefeitura Municipal e à Presidência da Câmara Municipal de Manhuaçu pedidos de
providências  para  oferecer  à  comunidade  local  oportunidade  de  debate  sobre  o
processo  de  nucleação  das  escolas  rurais  municipais,  com  a  participação  do
Conselho Estadual de Educação.

Nº  7.260/2014,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de  repúdio,  a  ser  encaminhada  à  Conmebol  e  à  CBF,  pelo  ato  de
racismo  sofrido  pelo  jogador  Paulo  César  Fonseca  do  Nascimento  -  Tinga  -,  do
Cruzeiro Esporte Clube, no jogo contra o Real Atlético Garcilaso, do Peru, pela Taça
Libertadores da América.

Nº  7.261/2014,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de apoio ao jogador de futebol Paulo César Fonseca do Nascimento -
Tinga -, do Cruzeiro Esporte Clube, em virtude do ato de racismo sofrido por ele em
partida contra o Real Atlético Garcilaso, do Peru, pela Taça Libertadores da América.

Nº  7.262/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação de duas unidades
básicas de saúde em Muriaé.

Nº  7.263/2014,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Secretaria  de  Educação  e  aos  titulares  das  47
superintendências regionais de ensino em razão dos resultados obtidos pelos alunos
do 3º ano do ensino fundamental no Programa de Alfabetização no ano de 2013.

Nº  7.264/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de Saúde pedido  de providências  para a implantação de uma unidade
básica de saúde no Distrito de Tebas, no Município de Leopoldina.

Nº  7.265/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação de
posto de perícia integrada em Montes Claros.

Nº  7.266/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a construção de
sede da Polícia Civil em Montes Claros.

Nº 7.267/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao governador do Estado pela abertura de concurso público
para provimento de mil vagas para o cargo de investigador da Polícia Civil.

Nº  7.268/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça  de  Defesa  da  Saúde  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião
Ordinária  dessa comissão que contém denúncia  da  Sra.  Gessey Almeida Pereira
sobre  a  dificuldade de se  encontrar  profissional  que aceite  o encargo de  realizar
perícia médica no processo judicial movido por Maria Aparecida Rodrigues Neto em
desfavor  de  José  Roberto  de  Oliveira;  e  pedido  de  providências  para  que  seja
designado servidor do Ministério Público habilitado a realizar a referida perícia.

Nº  7.269/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça o trecho das notas taquigráficas da
36ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  em  que  a  Sra.  Delvânia  Oliveira  Maoz
denuncia irregularidades que teriam sido praticadas no Cartório do 3º Tabelionato de
Notas de Sete Lagoas por Celso Duarte Avelar, titular dessa serventia; e pedido de
providências para a apuração das denúncias.

Nº  7.270/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  o  trecho  das  notas
taquigráficas  da  36ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  em  que  a  Sra.  Delvânia
Oliveira Maoz denuncia irregularidades na conduta funcional de promotor de justiça
da  Comarca  de  Sete  Lagoas;  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  das
denúncias.

Nº  7.271/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Lagoas e à 4ª Delegacia
Regional de Polícia Civil o trecho das notas taquigráficas da 36ª Reunião Ordinária
dessa comissão em que a Sra. Delvânia Oliveira Maoz denuncia crimes que teriam
sido  praticados  por  Warlen  Pereira  da  Silva;  e  pedido  de  providências  para  a
apuração das denúncias.

Nº  7.272/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação
dos  60  excedentes  do  curso  de  formação  de sargentos  do  Corpo  de  Bombeiros
Militar.
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Nº  7.273/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
providências para a aquisição de escada Magirus para o 7º Batalhão de Bombeiros
Militar, com sede em Montes Claros.

Nº  7.274/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à
destinação de recursos para a construção da sede do 7º  Batalhão de Bombeiros
Militar em Montes Claros.

Nº 7.275/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência do Dnit pedido de providências com vistas à instalação de redutor
de velocidade na BR-356, no trecho da área urbana do Município de Perdões, na
travessia entre os Bairros Terezinha e Placedinos.

Nº  7.276/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à
construção de presídio feminino em Montes Claros e ao aumento da frota do sistema
prisional.

Nº  7.277/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas à criação
de um espaço apropriado para a banca de habilitação de Montes Claros.

Nº  7.278/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o aumento do
número de agentes penitenciários nos presídios de Montes Claros.

Nº  7.279/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a implantação do
Centro de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Montes Claros,
bem como a criação, nesse espaço, de um centro de acolhimento aos adolescentes
quimiodependentes.

Nº  7.280/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a implantação da
Defensoria  Pública  no  Município  de  Januária  e  para  a  criação  de  unidades  de
atendimento nos Municípios de Almenara, Francisco Sá, Bocaiuva, Porteirinha, São
Francisco e Salinas.
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Nº 7.281/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sgt. PM Carmen da Silva Mendes Cardoso, lotada na
137ª Cia. PM do 20º BPMMG, destacamento do Município de Inconfidentes, pelos
relevantes serviços prestados a essa comunidade.

Nº  7.282/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a reforma do
Posto de Fiscalização Ariston Coelho, na BR- 251, que terá como missão o controle
policial de entrada e saída do Município de Montes Claros.

Nº  7.283/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento
do efetivo policial em Josenópolis e Padre Carvalho.

Nº  7.284/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a instalação de
delegacia regional de segurança pública na região do Alto Rio Pardo.

Nº  7.285/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação de um
pelotão do Corpo de Bombeiros Militar na região do Alto Rio Pardo.

Nº  7.286/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a revisão da Lei
nº  6.763,  de  23/1/1975,  a  fim  de  que  os  recursos  arrecadados  com  a  Taxa  de
Segurança Pública possam ser usados na aquisição ou reforma de imóveis para uso
do Corpo de Bombeiros Militar.

Nº  7.287/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria da República no Estado pedido de providências com
vistas à modificação de competência das ações que envolvem conflitos agrários em
terras quilombolas em Varzelândia e Verdelândia, para que sejam remetidas à Justiça
Federal.

Nº  7.288/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para que, nos termos
do  Decreto  nº  5.289,  de  2004,  seja  empregada  a  Força  Nacional  de  Segurança
Pública nas comunidades quilombolas de Varzelândia e Verdelândia.
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Nº  7.289/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República  e  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de
providências para a instalação de cinco presídios federais no Estado, um deles no
Vale  do  Jequitinhonha,  para  o  aumento  do  efetivo  de  policiais  rodoviários  nas
estradas federais e para o aumento do repasse de verbas destinadas à segurança
pública.

Nº  7.290/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para a instalação, em
Medina,  de  um  centro  de  internação  destinado  ao  cumprimento  de  medidas
socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei.

Nº  7.291/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências para
a abertura de vagas para internação e tratamento de dependentes de drogas em
Medina.

Nº  7.292/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para disponibilizar
recursos destinados ao pagamento dos honorários dos advogados dativos que atuam
no Estado.

Nº  7.293/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia de Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de providências para o aumento dos respectivos efetivos no Município de Medina.

Nº 7.294/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para instalação de uma passarela
suspensa  para  pedestres  na  MG-404,  Rodovia  Salinas-Taiobeiras,  no  trecho  que
passa dentro da propriedade do Instituto Federal Norte de Minas Gerais - Câmpus
Salinas.

Nº 7.295/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria-Geral do Dnit pedido de providências para a instalação de passarela para
pedestres  sobre a BR-251,  nas proximidades do Instituto Federal  Norte de Minas
Gerais - Câmpus Salinas .

Nº  7.296/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  que a  Polícia
Federal intervenha na apuração de crimes contra as comunidades quilombolas de
Varzelândia  e  Verdelândia,  os  quais  teriam  sido  praticados  por  fazendeiros  e
autoridades  da  região  em  conflitos  agrários;  e  para  que  seja  dada  proteção  à
população em risco.

Nº  7.297/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais,  à  Superintendência
Regional da Polícia Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências
para a apuração de crimes  contra as  comunidades quilombolas  de  Varzelândia  e
Verdelândia, os quais teriam sido praticados por fazendeiros da região em conflitos
agrários;  a  apuração  de  denúncia  de  uso  de  servidores  públicos,  bens  e
equipamentos das administrações públicas municipal e estadual nos citados conflitos,
especialmente  na  retirada  ilegal  de  moradores  dessas  comunidades;  e  a  prisão
preventiva  do  prefeito  municipal  de Varzelândia e  dos  demais  responsáveis  pelos
crimes.

Nº  7.298/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Prefeitura e à Câmara Municipais de Santa Luzia, à representação
do Ministério  Público nesse município e à Caixa Econômica Federal  o trecho das
notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão  em  que  constam
denúncias apresentadas pelas Sras. Suzane Duarte Almada, Vanderlúcia de Jesus
Damásio e Marli Antônia da Silva, segundo as quais essa prefeitura teria descumprido
acordo para pagamento de aluguel em favor de 17 famílias desapropriadas, até a
conclusão  das  obras  do  PAC nesse  município;  e  pedido  de  providências  para  a
apuração dos fatos.

Nº  7.299/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Prefeitura Municipal de Salinas, ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e
de Execuções Penais da Comarca de Salinas, ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e
da Infância e Juventude da mesma comarca, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, à
Delegacia de Polícia Civil de Salinas e à representação do Ministério Público nesse
município o trecho das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa comissão
em que consta o relato do Sr. Valmir da Costa Pereira; e pedido de providências para
a apuração dos fatos.
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Nº  7.300/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte o trecho
das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa comissão em que constam a
fala  do  jornalista  Geraldo  Elísio  e  intervenções  de  deputados;  e  pedido  de
providências para a devolução de esboços de livros desse jornalista armazenados em
arquivos.

Nº  7.301/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Juízo da 12ª Vara de Família pedido de providências para que seja
realizada oitiva do adolescente R. M. F. O. C. com relação ao pleito de seu pai, Sr.
Elvécio Vicente Cordeiro, relatado no Processo nº 002409572350-8.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Liza Prado
e  outros  e  dos  deputados  Bosco  e  outros,  Carlos  Pimenta  e  outros,  Sargento
Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva e Ulysses Gomes.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações da CPI da Telefonia, das

Comissões  de  Educação,  de  Cultura  (2),  do  Trabalho,  de  Turismo,  de  Minas  e
Energia, de Segurança Pública (2), de Administração Pública, de Direitos Humanos,
de Prevenção e Combate às Drogas e de Saúde, do Bloco Transparência e Resultado
e do deputado Duarte Bechir (2).

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia deixar de apresentar

uma questão  de  ordem  de  extrema relevância  para  as  ações,  especialmente  de
defesa social.  Aconteceu um episódio  no  dia  1º  de  março em Santa  Efigênia  de
Minas. O prefeito da cidade - nem sei se devo chamá-lo de Sr. Prefeito, até porque é
tratamento  muito  respeitoso  para  tanta  besteira,  eu  diria,  tanto  estrago que  esse
cidadão fez diante dos olhos da população de Minas Gerais e principalmente diante
dos cidadãos dessa cidade. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado porque estava
previsto um carnaval em Santa Efigênia de Minas. Um cidadão ligou para o Corpo de
Bombeiros e denunciou a administração pública municipal, dizendo que iria realizar
carnaval  na  cidade  sem  ter  a  preocupação,  deputado  Ivair  Nogueira,  de  fazer  a
segurança, a prevenção de incêndio, sem contribuir com a segurança do cidadão,
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deputado Duarte Bechir, que participaria do evento. Pois bem. O que aconteceu? O
bombeiro foi lá, redigiu um BO e embargou, Sr. Presidente, o citado evento dizendo:
“Aqui não foi feito o projeto de prevenção de segurança para o cidadão de Santa
Efigênia de Minas ter  seu carnaval sossegado”. Lembro, presidente, deputados, o
episódio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que mais de 200 pessoas foram
mortas porque o bombeiro não embargou, não fechou o estabelecimento, não usou o
que a lei determina. Aqui em Minas Gerais, em Bandeira do Sul, tivemos problema
com serpentina. Novamente o bombeiro foi acionado. Em Santa Efigênia de Minas,
João  Abnir  Pinho  de  Souza,  prefeito,  que  não  deve  ser  chamado  de  senhor,  foi
moleque,  irresponsável,  inconsequente,  insultou  a  população  com  outro
destacamento da Polícia Militar. E pior, ele foi muito mais do que isso, ele tentou fazer
o  evento  “na  marra”,  chamou  o  sargento  de  “sargentinho  de  merda”,  disse  que
bombeiro e promotor não mandavam na cidade, que quem mandava na cidade era
ele. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esqueceu o prefeito de ler um
pouco  mais  a  Constituição  da  República,  que,  quando  tomou  posse,  na  câmara
municipal, ele jurou defender. Talvez esse senhor prefeito não saiba que os princípios
que regem a administração pública, deputado Wander Borges, são a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esse moço esqueceu-se
de tudo isso. O que determinou a ação dos bombeiros na cidade foi uma lei votada
nesta Casa em 2001. Há um decreto do governador que regulamentou a atuação do
Corpo de Bombeiros. Não é o prefeito que pode desobedecer à lei. Este deputado, o
deputado Dinis Pinheiro, presidente deste Poder, o deputado Duarte Bechir, nenhum
de nós está acima da lei. Além de desacatar o sargento, o prefeito, os secretários e
vários  populares,  inflamados  por  ele,  tentaram  invadir  a  casa  do  sargento,
apedrejaram o portão da casa dele. Não bastasse, na terça-feira, às 15 horas - a luz
do sol  estava rachando -,  ele  levou a multidão e encheu a  casa do sargento  de
bombas,  de  foguetes,  numa  tentativa  de  intimidar  o  destacamento  policial.  Sr.
Presidente, estou encerrando minha fala. Já apresentei requerimento na Comissão de
Segurança Pública para que a comissão vá a cidade. Quem sabe com a visita da
comissão possamos mostrar ao prefeito que, antes de ele ter uma atitude insana,
moleque e irresponsável, ele saiba que é um administrador público e, como tal, deve
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obediência aos ditames da lei. É isso que quero deixar registrado nessa questão de
ordem de extrema importância, presidente, para que isso não aconteça novamente e
para que não haja mais vítimas, como aconteceu em Bandeira do Sul,  em nosso
estado, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O  deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado.  Sr.  Presidente,  queríamos,  na
Assembleia  Legislativa  de  Minas,  externar  nosso  sentimento  de  pesar  pelo
falecimento do Mons. Paiva, exemplo de fé e de moral, ocorrido na última segunda-
feira, em São João del-Rei, que, realmente, entristeceu toda a cidade. Presidente, V.
Exa. conhece nossa São João del-Rei e também teve a oportunidade de conhecer o
Mons.  Paiva.  Queremos  externar  nosso  sentimento  aos  familiares,  a  todos  os
integrantes da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, ao nosso bispo D. Célio e, claro, a
todos aqueles que conheceram de perto o Mons. Paiva. Vamos sentir muita falta do
trabalho social que ele desempenhava na periferia de São João del-Rei.  Portanto,
queria que constasse, nos anais desta Casa, nosso reconhecimento pelo trabalho do
Mons. Paiva e também nosso sentimento pelo seu falecimento.

O  presidente  -  Gostaria  de  aproveitar  a  oportunidade  para  externar  nossa
solidariedade  e  enviar  nosso  abraço  ao querido  e  fraterno  amigo  deputado  Tony
Carlos. Ontem ocorreu um motivo de muita tristeza. Ele se despediu de sua mãe, que
já estava frágil há bastante tempo. Portanto nossa oração para que ela descanse em
paz.  Ao  nosso  amigo  e  colega,  deputado Tony Carlos,  o  nosso abraço,  a  nossa
solidariedade, muita força e fé para continuar sua bonita caminhada.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Antes de iniciar meu pronunciamento, concedo aparte

ao deputado Alencar da Silveira Jr.
O deputado Alencar da Silveira Jr.* (em aparte) - Gostaria de registrar, Sr. Deputado

- acho que V. Exa. irá fazer o mesmo -, o falecimento do Sr. Wilson, de Campo Belo,
ocorrido nesse fim de semana. O Sr. Wilson, no último dia 22, completou 80 anos. Ele
era  amigo  daquela  cidade,  amigo  de  vários  deputados  desta  Casa,  amigo  do
deputado Duarte. Fica o sentimento de pesar pelo falecimento do Sr. Wilson.

Na oportunidade,  Sr.  Presidente,  gostaria de agradecer o aparte concedido pelo
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deputado Bechir  e  de  registrar  que,  quando existe  um desgoverno numa cidade,
acontece o pior. Como majoritário da cidade de Ouro Preto, fica aqui o meu pesar
pelos  jovens que ali  faleceram, pelos  crimes que aconteceram no Carnaval.  Pela
primeira vez na história de Ouro Preto, isso veio a acontecer. Solicito à população, à
polícia de Ouro Preto que faça alguma coisa, com urgência, e que descubram quem
cometeu os assassinatos, quem causou as mortes em Ouro Preto. Mais para frente,
estarei também usando esta tribuna.

Parabenizo a administração de Itabirito que mostrou como se faz um Carnaval com
decência, com um excelente tema: “Carnaval, paz e futebol”. Ontem, a Secretaria de
Cultura de Ouro Preto falava sobre isso nos programas de rádio nessa cidade e aqui
na Rádio Itatiaia. É preciso parabenizar a Secretaria de Cultura de Ouro Preto, aonde
o deputado Bechir está indo para tentar receber alguns votos na próxima eleição.

Para finalizar, Sr. Presidente, não poderia deixar de lembrar que, depois do que o
Sargento Rodrigues disse a respeito do prefeito,  com certeza nosso companheiro
Pablito já está atrás dele para tentar falar: ”Se o senhor não tiver culpa, vou defendê-
lo nesse caso”. Muito obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Meu caro presidente, deputado Dinis Pinheiro, demais
membros da  Mesa,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  queria  também saudar  aqueles  que,
porventura,  estejam  neste  momento  sintonizados  na  TV  Assembleia,  nos  quatro
cantos da nossa Minas Gerais.

Sr. Presidente, na próxima quarta-feira, a Comissão de Educação, que com muita
honra  presidimos,  aprovará  requerimento  de  autoria  de  todos  os  seus  membros,
estabelecendo  as  datas  do  levantamento  que  a  comissão  fará  junto  às  Apaes,
intitulado “Diagnóstico das Apaes de Minas Gerais”.

Sr.  Presidente, V. Exa. é autor de um requerimento que propõe que esta Casa,
deputado e secretário Wander Borges, realize uma sessão para homenagear os 60
anos das Apaes. É de autoria do deputado Dinis Pinheiro, portanto, o requerimento
que visa prestar homenagem a essas instituições por seus 60 anos, as quais têm
realmente uma história muito bonita de serviço prestado às crianças portadoras de
necessidades especiais.

A Comissão  de  Educação,  sensibilizada,  está  responsável  por  dar  ao  governo
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oportunidade  de  discutir,  após  conhecer  o  diagnóstico  das  Apaes,  essa  questão.
Estaremos oferecendo, por intermédio da nossa comissão, esse diagnóstico, além de
analisar a estrutura física das entidades. Sabemos que algumas Apaes necessitam
até mesmo de rampas de acessibilidade, de reformas, de melhorias que propiciem
aos seus alunos frequentar dignamente, da melhor maneira possível, suas escolas.

Aqui cabe, deputadas e deputados, uma ressalva muito importante. O governo de
Minas  já  participa,  deputado  Rômulo  Viegas,  de  forma  efetiva,  das  Apaes.  Os
professores, em sua grande maioria,  são do Estado e são liberados para lecionar
nessas instituições. Cabe, portanto, essa ressalva importante de que o governo de
Minas já participa de forma muito efetiva, com brilhantismo, das aulas, ao ceder seus
professores às Apaes. Mas sabemos que tudo que cresce, tudo que melhora precisa
de investimentos.

Comungamos  com  a  grande  maioria  dos  pais,  que  querem  que  seus  filhos
permaneçam nas Apaes,  contradizendo o que a  Meta  nº  4,  do plano decenal  do
governo federal, propõe, qual seja a inclusão obrigatória desses alunos no sistema
comum de ensino. Deputado Rômulo Viegas, os alunos das Apaes terão a obrigação
de deixar as escolas das Apaes e matricular-se no curso regular das escolas públicas,
que não têm professores nem tampouco ambiente preparado para esses alunos. O
professor da Apae, além de ministrar português, educação, matemática, tem consigo
formação para tratar esses alunos de forma muito especial. Como um professor da
rede pública,  que não tem  formação adequada pra  tratar  com os  alunos,  poderá
oferecer-lhes a continuidade não somente da escola, mas do ambiente que propicia a
escola clínica da Apae?

Concedo  aparte,  com  prazer,  ao  deputado Rômulo  Viegas,  que,  tenho certeza,
muito contribuirá para o debate.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir.
Aproveito o seu pronunciamento para reconhecer que V.  Exa.,  além de presidir  a
Comissão de Educação do nosso parlamento, também é um deputado que trabalha
muito na área social e ajuda muito as nossas Apaes.

É  extremamente  preocupante  essa situação.  Nós  que gostamos  da área social
sabemos  que  a  criança  que  está  na  Apae  tem  de  ter,  realmente,  tratamento
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diferenciado. Na condição de professor, sei muito bem que não é fácil colocar essa
criança  num  ambiente  em  que  outras  crianças  estão  em  conceito  de  fácil
aprendizado. Revejo aí a necessidade de modificarmos essa legislação. Parece que é
de âmbito federal e que os governos estaduais e municipais estão tendo de obedecer
a  essa determinação,  que  traz  enorme  prejuízo  para  as  crianças,  para  a  própria
instituição, incluindo-se aí os professores apaeanos, pais e funcionários.

Destaco que V.  Exa.  tem feito  um trabalho de ponta,  reconhecido,  presidindo a
Comissão  de  Educação.  Vai  agora,  nessa  caravana  pelo  interior,  buscar  esse
diagnóstico  e  apresentá-lo  às  autoridades  competentes,  cada  uma  na  sua
competência,  para achar  a solução.  Essas crianças, deputado Bechir,  merecem o
seu, o nosso carinho, mas, sobretudo, o de quem faz as leis no nosso Brasil.

O Congresso Nacional precisa tomar providências para regulamentar essa situação
e evitar esse transtorno. Essa salada educacional é um verdadeiro transtorno e não
levará a lugar algum. Quero parabenizar toda família apaeana, que tem se dedicado
com empenho e precisa de recursos. Nós dois gostamos dessa área. Tenho certeza
de que essa caravana trará um bom diagnóstico e poderá contar com nosso apoio
para buscarmos uma solução mais adequada.

O deputado Duarte Bechir  -  Deputado Rômulo Viegas,  obrigado pela importante
contribuição para nosso pensamento e ideia. Também quero dizer que o deputado
Elismar Prado, membro da Comissão de Educação, estará presente. Os encontros
serão  regionais.  Faremos  encontros  no  Triângulo  Mineiro,  reduto  mais  forte  do
deputado Elismar Prado, no Sul e no Centro-Oeste. Iremos ouvir as Apaes, conhecer
suas necessidades e trazê-las ao governo, para que apresente propostas de ação
voltadas para a causa apaeana.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, muito obrigado.
Vou  falar  rapidamente.  Quero  apenas  parabenizar  V.  Exa.  pelo  pronunciamento.
Realmente é importantíssimo o trabalho e a ação das Apaes em todo o Brasil, na
defesa dos direitos e da igualdade da pessoa humana, principalmente das crianças e
da  juventude  com  deficiência.  Elas  precisam  desse trabalho.  As  Apaes  têm uma
missão muito bonita. Como membro da Comissão de Educação, vou participar desse
movimento, faço questão disso. Todos os anos colocamos no orçamento da União,
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por  meio  do  deputado  federal  Weliton  Prado,  recursos  para  as  Apaes  em  Minas
Gerais.  É  fundamental  a  alocação  de  recursos.  Entendemos  que  é  fundamental
trabalhar a inclusão desses alunos no sistema regular de ensino, mas, ao mesmo
tempo, temos de reconhecer que a legislação precisa avançar e se aperfeiçoar para
resolver  os  problemas  que  eles  estão  enfrentando.  Precisamos  das  escolas
especiais,  precisamos  das  Apaes,  porque,  infelizmente,  nossas  escolas,  nossos
professores, todo o nosso sistema não está preparado para atender com dignidade
essas crianças. O trabalho desenvolvido pelas Apaes é fundamental, é maravilhoso,
precisa ser mantido e precisa do nosso apoio.

Participamos  de  toda  a  mobilização  nacional,  inclusive  perante  o  Congresso
Nacional, o Senado Federal e o Ministério da Educação, para que possamos fazer
essa regulamentação e todas as modificações legais. É preciso beneficiar e salvar
essa instituição fantástica, maravilhosa, que tem todo nosso respeito e apoio. Vou
participar desse movimento e das discussões que serão feitas em todo o Estado.
Muito obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Podemos notar que a causa não é do partido A ou B. A
causa é de todos nós, deputados desta Casa. A responsabilidade é de todos nós.
Quando o assunto é palpitante, quando o assunto é necessário, todos os deputados
querem utilizar a palavra. Vejo isso de forma muito especial.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Quero cumprimentar o deputado
Duarte Bechir, pela iniciativa de ir ao interior ouvir a base. A Apae é uma entidade
santa.  O  trabalho  que  ela  faz  é  fantástico.  Cada  dia  percebemos  mais  a  sua
importância. Vemos com muita preocupação essa decisão de ir para o interior ouvir e
discutir, porque isso mostra que realmente as Apaes estão passando por uma grave
crise  de  identidade  e  financeira.  Quando digo  identidade,  não  digo  a  delas.  Mas
vemos  decisões,  de  cima  para  baixo,  goela  abaixo,  tirando  delas  o  que  têm  de
melhor: a capacidade de mobilizar, de transformar e de inserir o deficiente físico na
sociedade.

Contem conosco. Estaremos juntos. A Apae se mostra cada dia mais importante do
que se  imagina.  Estamos  ouvindo reclamações,  principalmente  daquelas  que são
credenciadas pelo SUS. Elas estão tendo seus recursos diminuídos.  Se as Apaes
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estão vivas hoje é em função do voluntariado, que faz a diferença em Minas e no
Brasil.  Infelizmente,  os  recursos  públicos  que  vêm  do  governo  federal  são  para
diminuir e, no nosso entendimento, até para acabar com as Apaes. A inclusão desse
aluno em uma escola normal é um absurdo.  Há crianças com problema mental e
físico muito sérios que se pretende incluir em uma escola normal, junto de crianças
que têm toda sua capacidade.  Isso  cada dia  exclui  mais.  Isso  não é  inclusão,  é
exclusão. Essa ida para o interior ouvir as Apaes realmente é um grande caminho
para que possamos fortalecer  a mobilização em defesa dessas instituições. Muito
obrigado.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Também  vamos  levantar  a  possibilidade  de  um
encontro em São Sebastião do Paraíso e região, onde V. Exa., que tem conhecimento
para debater o assunto, também tem vasta votação.

Por  favor,  presidente,  como  o  assunto  é  importante,  gostaria  que  V.  Exa.  me
permitisse conceder os dois outros apartes que me foram solicitados: ao secretário
Wander Borges e à deputada Luzia Ferreira. Obrigado.

O deputado Wander Borges (em aparte) - Quero parabenizar o deputado Duarte
Bechir e a Comissão de Educação pela realização desse diagnóstico das Apaes no
Estado de Minas Gerais. Mas também quero ressaltar que o Brasil precisa repensar
essa questão. Há um grupo que defende a educação inclusiva, e outro que acha que
os meninos com necessidades especiais devem continuar nas Apaes. Mas o que está
faltando nesse processo como um todo é a reorganização do sistema de custeio,
porque  hoje,  infelizmente,  muitas  das  Apaes  são  custeadas  literalmente  pelos
poderes públicos municipais.

Outrora a Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP - era a única grande entidade
filantrópica, e ainda continua sendo, deste país, mas desde então as entidades não
governamentais, as associações e as Oscips avançaram muito. Hoje elas conseguem
muito  material  permanente,  como  imóveis  e  veículos,  mas  enfrentam  o  grande
problema  dos  recursos  humanos.  Se  há  30  anos  essas  pessoas  trabalhavam
gratuitamente,  como  voluntários,  hoje  elas  precisam  de  emprego.  Portanto,
precisamos colocar nesse bojo a questão de quem paga essa conta, e obviamente
isso tem de estar na esfera federal. Ou seja, temos de pensar na questão do custeio.
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Precisamos  saber  quantos  alunos  estão  nas  Apaes,  quem  vai  pagar  por  isso  e
quanto.  Há de ressaltar  que um menino com uma necessidade especial  simples,
como um pequeno cadeirante, é diferente de um menino com paralisia cerebral, e os
custos  são  extremamente  variados.  Portanto,  isso  tem  de  ser  levado  em
consideração para termos uma política que realmente atinja esse público em sua
plenitude. Obrigado e parabéns.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Gostaria de dizer, nobre deputado, que a
contradição entre a Apae e a escola regular é apenas aparente, porque uma não
exclui a outra. A família tem o direito de optar, e o Estado, o poder público, tem de
acolher, apoiar e ajudar as duas instituições. Entre outros motivos, ressalto a faixa
etária atendida. O adulto portador de deficiência não tem para onde ir, mas as Apaes
continuam atendendo as pessoas na fase adulta. Por isso, as duas instituições não
são excludentes e são importantes. Além disso, nem todo portador de deficiência se
enquadra na escola regular.  Portanto, acho que é um erro opor uma instituição à
outra, pois elas são complementares. Mesmo a criança que, por desejo da família,
frequenta  a  escola  regular  necessita  da  Apae  para  outros  atendimentos  que  são
complementares  aos  que  recebe  na  escola  regular.  Ou  seja,  esse  é  o  enfoque
adequado  para  garantirmos  inclusão  e  cidadania  a  crianças  e  adolescentes
portadores de deficiência. Muito obrigada.

O deputado Duarte Bechir - Para concluir, presidente, gostaria de comunicar a V.
Exa. e aos demais pares que, como anunciado pelo deputado Alencar, faleceu e foi
enterrado  ontem,  em  Campo  Belo,  o  empresário  de  Belo  Horizonte  Wilson  Silva
Couto, proprietário da empresa de ônibus Laguna, cujo filho é um dos diretores do
Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte. Estivemos presentes no
sepultamento e vimos que Campo Belo parou, porque ele foi muito importante para a
história da nossa cidade.

Quero  registar  também  o  passamento  do  ex-vereador  de  Candeias  Benedito
Arnaldo Juscelino, ocorrido na última sexta-feira.

Foram duas pessoas muito importantes para a região de Campo Belo e Candeias
que  faleceram  nesse  final  de  semana.  Assim,  com  muito  pesar,  registramos  o
passamento  do  empresário  e  líder  político  de  Campo  Belo  Wilson  Silva  Couto,
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carinhosamente conhecido como Nenê Valério, e do vereador de Candeias, nosso
coordenador e amigo Benedito Arnaldo Juscelino. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro;  demais

membros  da  Mesa;  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados;  há  poucos  momentos,
registrei aqui, com muito pesar, o falecimento do Mons. Paiva, da nossa São João
del-Rei. Também gostaria de anunciar, com muito pesar, o falecimento do deputado
federal Sérgio Guerra, que foi presidente nacional do PSDB, senador, um homem que
deu  uma contribuição  fundamental  e  importante  para  o  nosso partido  e  também,
claro, para o Brasil.

Sr. Presidente, venho nesta tarde, mais uma vez, externar a minha preocupação
com a situação dos municípios e, claro, dos governos no Estado. Estamos vendo, Sr.
Presidente,  que  se  multiplicam  as  evidências  de  preocupantes  descuidos  com  a
gestão  das  contas  públicas  federais,  trazendo  sérios  prejuízos  para  estados,
municípios  e,  claro,  para  toda  a  população  brasileira.  No âmbito  federal,  não  há
novidade.  A tentativa  do  governo  federal  de  mascarar  a  dureza  dos  números  só
agrava a  impressão  de  falta  de  controle  das  contas  públicas,  que,  em  razão  da
desaceleração da economia, reduziu o ritmo de crescimento das receitas. E o mais
grave,  as  desonerações  de  impostos  promovidas  desde  2011,  com  o  intuito  de
estimular o consumo, arrebentaram muito as receitas dos estados e municípios.

É necessário rever esse modelo, Sr. Presidente, porque sabemos que todo servidor
público,  seja  ele  municipal,  estadual  ou  federal,  tem  de  ter  uma  remuneração
adequada.  Volta  e  meia  estamos  vendo  funcionários  públicos  estaduais  fazendo
greve; funcionários públicos federais fazendo greve; funcionários públicos municipais
fazendo greve. Não consigo ver ninguém, nem quem está no comando da Nação, do
estado ou do município, não querer dar um bom aumento ao servidor público. Claro
que qualquer um que passar pelo crivo da população e se eleger para esses cargos
do Executivo no Brasil gostaria de dar um aumento aos servidores, mas o problema é
receita para isso. Tem que haver dinheiro para a segurança, para a saúde. Estamos
vendo,  Sr.  Presidente,  que  a  situação  dos  municípios  está  cada  vez  mais  se
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fragmentando  para  um  estado  de  falência.  O  governo  do  Estado  doa  máquinas,
ambulâncias; o governo federal doa máquinas, tratores; mas quem pagará o salário
do  motorista,  seja  da  máquina,  seja  da  ambulância,  quem  colocará  combustível
nesses veículos, quem dará a manutenção nesses veículos serão os prefeitos.

A presidente Dilma está dando uma creche, uma obra de R$1.200.000,00. Ótimo, é
um bom presente para a cidade. Mas quem pagará para que a creche funcione, quem
pagará os funcionários, a alimentação das crianças e todo o custeio da creche, será o
prefeito. O governador Anastasia dará uma UBS para a cidade tal,  uma excelente
obra - por R$1.200.000,00, uma UBS do tipo II, deputado Duarte Bechir. Mas quem
pagará os médicos, os enfermeiros, o custeio, os medicamentos, os aparelhos? O
prefeito.

Nós  que  andamos  muito  pelas  Minas  Gerais  e  temos  vários  prefeitos  que  nos
apoiam - eu e V. Exa. fomos prefeitos - sabemos da série de dificuldades por que
passam  os  municípios  brasileiros.  Há  necessidade  de  se  reajustar  o  ICMS,  de
melhorar os índices do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, senão a
gestão pública municipal, principalmente ela, vai à falência.

Quanto  ao  governo  federal,  é  muito  difícil  porque  tem  uma  arrecadação  de
R$1.000.000.000.000,00.  Os  governos  estaduais,  com  o  pires  na  mão,  são
praticamente forçados a contrair empréstimos e mais empréstimos. Essa conta não
fechará. E os municípios? Aí vem essa pergunta, deputado Duarte Bechir.

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está reclamando até agora por que não
votam no Congresso o projeto que muda o indexador do IGP-DI para, pelo menos, a
Taxa Selic, dando pequeno alívio para os juros das dívidas de estados e municípios.
O prefeito  de  São Paulo  está  fazendo  esse  questionamento.  Por  quê?  Porque o
projeto já está no Congresso e, de repente, o ministro da Fazenda interfere e pede
que pare. Mal sabe ele, ou talvez saiba, o caos em que se encontram as cidades
brasileiras  para  atenderem às demandas de saúde,  segurança e infraestrutura.  O
governo de Minas investe o que pode na segurança pública. De acordo com dados
oficiais,  é  o  Estado  que  mais  investe  nessa  área,  com  toda  sua  característica
geográfica e seu quantitativo de municípios: 853 municípios, cada um mais distante
do outro, principalmente dos seus distritos. Então, está muito difícil.
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Agora,  em São João del-Rei,  entregamos 20 veículos  para ajudarmos a Polícia
Militar. No entanto, a Polícia Militar precisa aumentar o efetivo. Para aumentá-lo, é
preciso aumentar a folha. Quem paga a conta? Todas as penitenciárias de Minas
estão superlotadas, abrigando delinquentes de crimes federais, tráfico de drogas e
armas. Oficialmente, dentro da legalidade, qual é o valor que a União repassa para
ajudar os cofres dos Estados no quesito segurança? É extremamente preocupante
essa situação.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Caro  companheiro  deputado  Rômulo
Viegas, V. Exa. traz consigo a experiência e a dor de um dia ter... Digo dor, talvez pelo
sofrimento  e  impacto  que é  governar  um  município,  nas  condições  impostas  aos
prefeitos.  O prefeito  chega para administrar  a cidade com aquele sentimento que
nutre, de realizações, além disso, de transformar, em parte, a vida do cidadão e da
sua gente, oferecendo-lhes, deputado Gustavo Corrêa, melhores condições na área
da saúde, transporte, saneamento. Quando recebe a primeira receita, especialmente
a de janeiro e fevereiro, com o reflexo do Imposto de Renda e do IPVA, o prefeito diz
a seus correligionários: “Aguardem que é questão de tempo. As realizações chegarão
ao seu bairro, à sua rua e localidade rural”. Com o passar do tempo, vai conhecendo
a realidade das receitas municipais. As primeiras, até março, no máximo, são boas,
mas,  depois,  médias  e  pífias.  Quase  não  dá  para  pagar  nem  a  folha  com  as
arrecadações  e  as  transferências  governamentais  a  partir  de  abril  e  maio.  O
sofrimento permanece até o momento de pagar o 13º salário, no mês de dezembro.

Portanto, quando V. Exa. traz esse assunto para ser discutido nesta Casa, há uma
questão que não pode fugir do seu pronunciamento: a revisão do pacto federativo.
Isso não pode faltar. Quando o pai dá uma mesada ao filho e o patrão paga o salário
ao trabalhador,  precisam fazer  o mínimo da necessidade esperada por  ambos.  O
trabalhador  tem  contas  a  pagar,  como  aluguel,  farmácia,  prestação  de  imóvel,
transporte e merenda do filho.

Estou  fazendo  essa  analogia  porque  tanto  um  quanto  o  outro  têm  de  ser
responsáveis. Agora, deputado Rômulo Viegas, estamos falando de transferência de
governos  aos  municípios.  A revisão  do  pacto  federativo  é  urgente  e  obrigatória.
Prefeito e prefeita, quando assumirem, têm de ter ideais e possibilidades concretas
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de materialização e respostas ao que sonham e planejam. V. Exa., como parlamentar,
municipalista,  governou  a  nossa famosa,  querida  e  respeitada  São  João  del-Rei,
contribui  para  o  desenvolvimento  dessa  cidade  e  continua  fazendo  muito  no
Parlamento  mineiro.  Calejado,  sabe  das  dificuldades  pelas  quais  passou.  É  tão
somente para dizer a V. Exa.: parabéns pelo tema proposto no dia de hoje. Parabéns,
deputado.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado.
O deputado Gustavo Corrêa  (em aparte)*  -  Deputado Rômulo,  serei  breve  nas

minhas  palavras.  No  início  desta  reunião,  ouvi  atentamente  V.  Exa.  e  outros
deputados  lamentar  o  falecimento  de  alguns  companheiros.  V.  Exa.  lamentou
sobretudo o falecimento de um grande amigo de São João del-Rei.

Gostaria de solicitar que constasse nos anais da Casa o falecimento de um grande
homem público. Hoje a política brasileira perde um dos homens que sempre pautou
sua vida pela ética, pela coerência e pela correção, o ex-senador e atual deputado
federal, ex-presidente do partido de V. Exa., deputado Sérgio Guerra, que nos deixa,
como bem disse, um belo legado e aprendizado. Homem de bem, homem de família,
que se dedicou nos últimos anos sobretudo às causas do seu estado, Pernambuco,
procurando levar qualidade de vida aos que ali vivem. Quero apenas deixar registrado
que o Brasil está hoje de luto, sobretudo os que militam e gostam de fazer política
como V. Exa. e outros tantos, especialmente os companheiros do PSDB.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado. Então, vou continuar nesse sentido,
mostrar, por exemplo, o caso de São João del-Rei. O atual prefeito, Prof. Helvécio, do
PT, particular amigo, colega de universidade, foi reitor da universidade e administra
hoje a cidade, foi presenteado com duas creches, mas terá enormes dificuldades para
fazê-las  funcionar.  Foi  presenteado com uma UBS do Estado,  mas terá  enormes
dificuldades financeiras para fazer funcionar tanto a UBS, tipo II, um modelo muito
bom,  quanto  as  creches  doadas  pelo  governo  federal.  O  governo  federal  doou
creches, e o governo do Estado doou uma UBS tipo II, um modelo excepcional na
área da saúde, mas, deputado Antônio Carlos Arantes, para funcionar, o prefeito vai
ter  de  rebolar  para  arrumar  dinheiro  para  pagar  funcionários,  para  comprar
medicamentos e aparelhos cirúrgicos. Aí fica o registro: desde a Carta de 1988, o
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índice  de  FPM  de  São  João  del-Rei  é  o  mesmo.  Houve  um  ajuste  fiscal,  uma
correção  cambial,  mas  o  que  a  receita  de  São  João  del-Rei  arrecada  hoje  é
praticamente igual à arrecadação de 1988, quando foi escrita a Carta Magna, que
determinou esses repasses constitucionais do FPM e do FPE. O PSDB ficou oito
anos no governo e não mexeu nisso, o PT está aí há quase 13 anos e também não
mexeu nisso. Há necessidade de revermos essa situação, mostrando que quem faz
gestão pública com necessidade de ter  resultados em sua porta são os gestores
municipais. Prefeitos e prefeitas é que estão no dia a dia da cidade, recebendo em
sua  porta  a  demanda  da  sociedade  em  todos  os  quesitos:  segurança,  saúde  e
educação.

Repetindo, não consigo ver nenhuma pessoa que se candidate ao cargo de prefeito
ou de governador do Estado ou de presidente da República, depois que se elege,
dizer: “Agora vou prejudicar servidor público, professor, médico ou Polícia Federal”.
Ninguém tem essa intenção, isso não existe.

A questão é  meramente  a  distribuição do que se arrecada  no  Brasil,  deputado
Antônio Carlos, uma fábula de impostos que são arrecadados e que precisa ser, de
certa forma, mais bem-distribuída para que o prefeito ou prefeita façam uma gestão
de extrema qualidade.

Quero,  mais  uma vez,  na condição de municipalista e de ex-prefeito,  mostrar  a
importância de valorizarmos cada vez mais a bandeira do municipalismo. Tenho a
certeza  de  que  a  maioria  dos  deputados  desta  Casa,  seja  da  situação,  seja  da
oposição,  gosta da bandeira municipalista e sabe que as prefeituras  precisam de
mais recursos para que possam, sim, atender às demandas sociais, às demandas da
política pública brasileira.

Ao encerrar,  Sr.  Presidente,  quero,  mais  uma vez,  externar  meu sentimento  de
pesar pelo falecimento do Mons. Paiva, da nossa querida São João del-Rei,  e de
Sérgio Guerra, deputado federal e ex-presidente nacional do PSDB. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.
A deputada Liza Prado* - Boa tarde. Também quero me solidarizar com o deputado

Tony. Que Deus lhe dê muita força para enfrentar este momento.
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Quero  mandar  uma  mensagem  à  família  de  um  grande  líder  comunitário  de
Uberlândia, Marwel, que faleceu e foi enterrado ontem. Ele foi um líder comunitário
que ajudou a fundar o PT na cidade de Uberlândia e deixa saudades e uma filha. A
família, muito entristecida, recebe de todos nossa solidariedade e nossas palavras de
conforto.

Neste momento quero dizer também que perdemos um grande amigo, professor e
motociclista,  um colega com quem tive a  oportunidade de pegar  estrada,  quando
estava fazendo uma viagem com o filho no Chile, o Prof. Niltinho. Infelizmente ele
também morreu, deixando sua família e todos os motociclistas sem a sua famosa e
carinhosa presença. Que Deus o tenha e dê muita força a todos!

Sr.  Presidente,  deputado Dinis  Pinheiro,  queridos  amigos  deputados,  deputadas
Luzia e Maria Tereza Lara, quero usar este momento para fazer um convite a esta
Casa,  ao  presidente  e  à  bancada  feminina.  No  dia  13,  às  14  horas,  estaremos
recebendo várias mulheres engajadas na política. Em Minas há 71 prefeitas. Esta
Casa, mais uma vez e juntamente com a bancada feminina, trabalha no sentido de
incentivar as mulheres a participar da política.

No Dia Internacional  da Mulher,  8 de março, que se aproxima, percebemos que
avançamos em muitos aspectos, mas ainda, na política, a participação da mulher é
muito pequena. Observem que, nesta Casa, somos apenas cinco deputadas muito
combativas;  porém  ainda  é  um  número  insignificante  -  não  é,  Maria  Tereza?
Precisamos avançar; precisamos discutir e deixar cair por terra, deputado Elismar, o
que muitos dizem: ”As mulheres não querem ser candidatas”. Isso não é verdade. As
mulheres não têm a estrutura e o incentivo necessários. Conseguimos chegar aqui
com muita dificuldade.

Só  para  terem  ideia,  no  nosso  estado  apenas  a  deputada  Luzia  Ferreira  é
presidenta estadual de partido. E assim acontece à frente de todos os partidos. Sou
presidenta  do  Pros,  mas  apenas  na  minha  cidade.  Então  percebemos  que
precisamos avançar bastante - não é, deputada Maria Tereza? A Marta chegou a esta
Casa na 5ª Legislatura e foi a primeira deputada. Percebemos que avançamos, mas a
porcentagem de mulheres ainda é muito pequena.

Gostaria  de  dizer  que  nosso  foco  está  em  discutir  a  participação  política  das
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mulheres. Quero parabenizar a Igreja Católica por lançar tema tão importante, do qual
meninas  e  mulheres  são  vítimas:  o  tráfico  de  pessoas.  As  mulheres  são  o  alvo
predileto, e meninas são exploradas. Mulheres que perseguem um sonho de sucesso
acabam indo para outros países, enganadas com a promessa de que terão sucesso e
bom emprego. Isso porque não tiveram perspectiva nem oportunidade, normalmente
não têm muito estudo, a maioria é pobre. Migrantes são alvo fácil de traficantes. O
tráfico de mulheres é uma coisa horrorosa.

Gostaria de compartilhar a minha fala com as deputadas Maria Tereza Lara e Luzia
Ferreira. Que convidássemos as mulheres e disséssemos que estamos empenhadas
em fazer com que as mulheres se entusiasmem pela política, apesar de todas as
dificuldades, e que venham mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, e também
é na política. E a bancada do batom não deixa por menos.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Com certeza, deputada Liza Prado, e
a parabenizo por abordar esse tema no momento oportuno, pois no dia 8 de março
comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. Você - permita-me chamá-la de você
ao invés de V. Exa., pelo companheirismo - está convidando as mulheres, e quero
reforçar  o  convite  para  uma reunião especial  em homenagem às mulheres nesta
Casa, no dia 13, às 14 horas. Está aqui também a deputada Luzia Ferreira, aguerrida
presidente do PPS estadual,  e você, deputada Liza Prado, presidente do Pros na
cidade de Uberlândia.

Presidente Dinis Pinheiro, a bancada feminina fez um requerimento, que V. Exa.
acatou e tem cumprido nesta Casa, e nosso assessor legislativo é testemunha, de
que nenhuma reunião especial seja feita sem a presença de, no mínimo, uma mulher
na Mesa. Essa é uma maneira de afirmar. Somos 52% da população, nesta Casa
somos 5 em 77, felizmente são companheiras aguerridas e comprometidas. Então,
presidente, quero agradecer-lhe publicamente por acatar a reivindicação da bancada
feminina,  fazendo  cumprir  essa  solicitação,  além  do respeito  que  temos  tido  dos
colegas  deputados  na  Casa.  Sabemos  que  historicamente  isso  nem  sempre
aconteceu.  Há  40  anos,  quando  esse  prédio  foi  construído,  não  havia  banheiro
feminino  perto  do  Plenário.  Isso  significa  que pensavam  que  as  mulheres  nunca
chegariam a esta Casa. Avançamos, mas queremos muito mais, que haja democracia
de gênero.
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Encerrando  e  cumprimentando-a  mais  uma  vez,  felizmente  temos  a  primeira
presidenta  no  Brasil,  a  presidenta  Dilma,  que  tem  priorizado  a  área  social,  a
educação, são 5 milhões de jovens no Pronatec. Mas, além disso, queremos que nas
assembleias, nas câmaras municipais, na Câmara Federal e no Senado tenhamos
uma representação maior das mulheres. Por isso são extremamente importantes as
ações nesse sentido. Que, ao lado dos grandes homens desta nação, as mulheres
deem sua contribuição!

A deputada Liza Prado* - E no dia 13 vamos ter oportunidade de ouvir a nossa
amiga Eliana Piola, que vai nos apresentar o Plano Estadual de Políticas para as
Mulheres.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada. Quando discutimos esse assunto
publicamente - e esta Casa sempre acolheu esse debate -, estamos discutindo uma
questão crucial  para a democracia no Brasil.  Chego a dizer que há no Brasil  um
déficit democrático nas nossas instituições, pela ausência reiterada das mulheres nos
espaços de decisão.

Não é uma questão estatística.  Temos 50% da população e 50% do eleitorado.
Teríamos de, por simetria, ter 50% dos assentos do Parlamento e dos Executivos.
Mas convenhamos que 90% a 10% não representam a diversidade, a participação
ativa  da  mulher,  seja  no  movimento  social,  seja  nos  movimentos  associativos  de
modo  geral,  seja  nos  partidos  políticos,  como  filiadas  e  militantes.  Em  todas  as
profissões  que  imaginarmos  a  mulher  está  presente  e  desempenhando  bem  seu
papel.  Nas  escolas,  nas  universidades,  nas  cidades,  no  campo,  temos  hoje  uma
presença muito significativa da mulher ajudando a mover a economia. A política é o
último reduto em que ainda não conseguimos dividir o poder, compartilhar o poder, ter
um poder que represente melhor essa diversidade da sociedade. Vivemos, sim, uma
democracia  formal.  Reconhecemos  isso,  mas  nossa  ausência  revela  esse  déficit
democrático.

Num  ano  eleitoral,  em  que  discutiremos  o  Brasil  e  os  estados,  quem  sabe
chamamos  a  atenção  para  o  tamanho  da  participação  política  das  mulheres?
Chamemos a atenção, em primeiro lugar, das mulheres para que elas também nos
ajudem a construir candidaturas e posteriormente representantes eleitas. Devemos
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chamar  a  atenção  de  todos  os  eleitores  para  que  usem  o  poder  do  voto  para
equilibrar o poder.

Era isso o que eu tinha a dizer. Com certeza, esses assuntos são fundamentais.
Nós os discutiremos no dia 13. Esperamos que a bancada feminina da Assembleia,
hoje em número de 5, no próximo ano seja bem mais significativa. Assim, certamente
esta Casa também ganhará mais representatividade. Muito obrigada.

A deputada Liza Prado* - E que Deus nos abençoe para que façamos a presidência
na próxima legislatura. Isso não é fácil.  Percebemos que o estímulo para que as
mulheres participem da vida política é muito pequeno ou quase não existe, com raras
exceções. É importante que também trabalhemos para combater a violência, que se
dá  de  todas  as  formas.  Uma  forma  de  violência  é  ferir  os  direitos  da  mulher,
principalmente quando é escravizada, quando seu corpo é usado como mercadoria.

Essa é uma das campanhas que estamos fazendo.  Com o apoio do presidente
Dinis,  tendo à frente o Betinho Duarte,  conseguimos lançar a campanha Coração
Azul. Essa é uma forma de luta, junto à Igreja Católica, que lançou a Campanha da
Fraternidade, que trata do tráfico de pessoas. Creio que será importante discutir como
está sendo o tratamento às nossas mulheres.

Em  relação  à  violência,  percebemos  que  falta  estrutura  em  nossas  delegacias.
Avançamos,  neste  governo  muitas  viaturas  foram  entregues.  Em  Uberlândia,
consegui  viatura  para  a  delegacia  de  mulheres,  assim  como  notebooks  e
motocicletas. Criamos o Sistema Integrado das Mulheres - SIM -, um local em que a
mulher pode ter um centro de atendimento específico para ela. Fica na Rua Cruzeiro
dos  Peixotos.  Infelizmente,  tivemos  de  destinar  emendas  para  dar  condições  e
estrutura para a mulher que sofre algum tipo de violência. Ela precisa de um local
onde possa ser acolhida. Foi muito importante essa participação. As emendas das
parlamentares e dos deputados contribuem para melhorar um pouco a situação de
delegacias  e  de  centros  de  referencia  da  mulher.  Sem  estrutura  e  condições,
dificilmente poderemos avançar.

Quanto às muitas meninas violentadas, temos combativos conselhos tutelares. No
entanto, alguns conselhos não cumprem com suas obrigações. Muitas vezes não há
condições para que os conselhos realizem um trabalho efetivo para proteger nossas



145
____________________________________________________________________________

meninas,  nossas crianças,  nossas  adolescentes.  Muitas,  desde pequenas,  sofrem
abusos  e  pressão psicológica.  É preciso  haver  pessoas,  entidades,  instituições  e
parlamentares preocupados em aumentar o número de vereadoras, preocupados e
sensibilizados com todo esse caos social.

Espero  que realmente  possamos ajudar  as  mulheres,  principalmente crianças  e
adolescentes, a crescer num ambiente saudável e de respeito. Espero também que a
dignidade da pessoa humana não seja violada em nenhum momento.

É importante usarmos esse espaço político, a tribuna, para fazer um grande debate,
para perguntar por que temos uma participação de cotas tão pequena, apesar de a
legislação estar avançando. Estamos falando agora em 50% de candidaturas, tanto
para o homem, quanto para a mulher, mas ainda percebemos que isso ainda está
longe. É enorme a dificuldade para alcançarmos essa situação. Enquanto não houver
uma  reforma  política,  não  seremos  capazes  de  promover  a  discussão  do
financiamento  público  das  campanhas,  de  discutir  a  participação  efetiva  das
mulheres,  de  mostrar  que nosso lugar  é  em todo o  lugar,  e  na  política  também.
Fazemos  isso  com  competência,  ao  lado  dos  homens  -  porque o  homem não  é
inimigo da mulher; homens e mulheres construindo uma sociedade que respeite a
dignidade da pessoa humana, que combata, com muita firmeza, com muita coragem,
o tráfico de pessoas e defenda nossas crianças e adolescentes. Dessa forma, vocês
terão coragem de, nas suas cidades, não fechar os olhos, não tapar os ouvidos e ficar
bastante atentos para defender nossas crianças e adolescentes.

Denunciem  qualquer  forma  de  discriminação  no  Disque  100  ou  180.  Tenham
coragem e firmeza,  porque, se tiverem essa combatividade,  se estiverem atentos,
com certeza, teremos uma sociedade em que a participação política da mulher será
maior. Assim construiremos um país que, realmente, respeitará mais da metade da
população, que é de mulheres. Nós, mulheres, temos os mesmos direitos e deveres e
os  cumprimos  com  muita  maestria.  Mas,  infelizmente,  ainda  temos  muitas
dificuldades.

Portanto, no dia Internacional da Mulher, 8 de março, desejo a todas as mulheres
muita força e muita coragem, para poderem continuar na luta. Muito conseguimos,
mas ainda falta mais. Tenho a certeza de que é para frente que andaremos. Vamos
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firmes, para conseguir desbravar e tirar todos os obstáculos que ainda estão à nossa
frente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. presidente, deputado Rômulo Viegas, demais

deputados e público que nos acompanha pela TV Assembleia, gostaria de retomar a
questão colocada anteriormente,  numa questão de ordem. Inicialmente,  faria  uma
leitura, até para mostrar as incoerências e os diversos atos ilegais praticados pelo
senhor  prefeito,  que não  merece,  como eu disse  antes,  sequer,  ser  chamado de
senhor.

Trata-se  do  prefeito  da  cidade  de  Santa  Efigênia  de  Minas.  Aliás,  estamos
providenciando  uma  audiência  pública,  e  já  apresentei  requerimento.  O  prefeito,
chamado João Abnir Pinho de Souza, numa atitude irresponsável, de moleque e de
extrema irresponsabilidade,  eu  diria,  para  com  seus  próprios  munícipes,  faria  um
carnaval na cidade que governa, e o Corpo de Bombeiros da 3ª Companhia do 6º
Batalhão  de  Governador  Valadares  foi  acionado  por  populares  daquela  cidade,
deputado Rômulo Viegas.

Farei a leitura da parte que nos interessa, deputado Rômulo Viegas, para que V.
Exa. entenda a gravidade da irresponsabilidade dos atos desse prefeito.

Histórico  da  ocorrência  que  os  bombeiros  fizeram:  “No  ato  da  vistoria  de
fiscalização via denúncias DDU” - o 181, que o governo de Minas disponibiliza ao
cidadão - “constatamos que havia um evento temporário denominado 'Carnaval 2014
da cidade de Santa Efigênia de Minas', no qual estavam previstos desfiles de blocos
carnavalescos e alegorias, com previsão de público para 1.500 pessoas e a presença
de  um  trio  elétrico  ou  similar,  conforme  o  Ofício  GP  23/2014  e  o  Alvará  de
Funcionamento Eventual  nº  36/2014 da Prefeitura Municipal  de Santa Efigênia de
Minas,  sendo  que  o  referido  evento  não  possui  processo  de  segurança  contra
incêndio e pânico e nenhum sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico no
local. Verificamos ainda que o evento não dispunha de ambulância com uma equipe
de atendentes técnicos em emergências médicas. Adianto-vos que o referido evento
está sendo realizado em via pública com cercamento da via pública, o qual deveria
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constar  os  meios preventivos com as medidas de segurança e apresentação das
rotas de fugas para garantir a segurança das pessoas. O mesmo foi cientificado ainda
de  que,  para  realizar  qualquer  evento  público,  deverá  apresentar  o  Processo  de
Segurança contra Incêndio e Pânico no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais, com 10 dias úteis de antecedência, para análise e posterior vistoria final, para
finalizar todo o sistema de prevenção contra incêndio e pânico apresentado.

Auto  de  interdição.  Nos  termos  do  art.  5º  da  Lei  nº  14.130/2001,  lei  estadual,
combinado com o § 6º do art. 11 do Decreto nº 44.746/08” - decreto baixado pelo
então  governador,  Aécio  Neves  -  “e,  em  virtude  de  serem  sido  constatadas
irregularidades  no  sistema de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  do  evento  em
questão, o que caracterizou risco iminente devido à possibilidade de pânico em caso
de deflagração de incêndio, fica o referido evento 'Carnaval 2014 de Santa Efigênia
de Minas' interditado para funcionamento, considerando estar o mesmo infringindo as
normas  do  regulamento  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  estadual,  Lei  nº
14.130/01,  regulamentado pelo  Decreto Estadual  nº  44.746/08 e suas  respectivas
instruções  técnicas,  por  colocar  em  perigo  a  vida,  a  saúde,  o  bem-estar  e  a
integridade  física  e  psicológica  das  pessoas,  o  patrimônio  próprio  e/ou  alheio.  A
inobservância das medidas adotadas poderá gerar ao infrator as sanções previstas
na esfera penal, civil e administrativa. O senhor prefeito municipal responsável pelo
evento tomou conhecimento das medidas adotadas, tendo o mesmo se negado a
assinar  o auto de  interdição,  assim como tal,  determinou a secretária  de Cultura,
qualificada nº 1 deste relatório, e/ou qualquer outro funcionário da prefeitura a assinar
o auto de interdição. Tendo dito ainda que o senhor promotor de Justiça, assim como
o Corpo de Bombeiros Militar, não tem poder para interditar o evento realizado pelo
mesmo, informando que o evento irá ser  realizado com a aprovação ou não dos
mesmos. O fato foi presenciado pelo Sgt. Gabriel Conceição da Rocha, Sgt. Douglas
Neves de Carvalho e o Cb. Simão Conrado Pires Júnior, lotados no 4º Grupamento
do 4º Pelotão da 46ª Cia. e 25ª Cia. Independente. O responsável pela sonorização,
qualificado no campo 3, foi cientificado das medidas adotadas, tendo o mesmo sido
cientificado de que não poderá ligar o aparelho de som”.

Sr.  Presidente,  esse  foi  o  BO  elaborado  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  da
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Companhia  de  Valadares,  onde  também  foi  realizado  o  auto  de  interdição.  O
bombeiro, deputado Rômulo Viegas, tem esse poder de fazer a interdição. Ele não
depende de uma ordem judicial, pois tem qualificação técnica para dizer: “Olha, esse
local não está apropriado para realização do evento, está interditado”, conforme lei
estadual votada nesta Casa, decreto regulamentado pelo governador na época, Aécio
Neves, datado de 2008.

O que nos chama a  atenção nesse episódio é  que esse prefeito  arrumou uma
lambança,  uma série  de  atrocidades  contra  o  destacamento  local.  Ele  insuflou  a
população a não acatar a ordem judicial quando os policiais disseram: “Olha, não
liguem o som”.  Estava aqui  uma ordem interditada.  Se ligar  o  som e começar  o
carnaval, não consegue conter a população. Afinal, o jovem que está ali e as outras
pessoas não estão preocupadas com a legalidade do ato. Quem tem o dever de se
preocupar  são  os  homens  públicos:  prefeito,  vereador,  deputado,  juiz,  promotor,
policial, que devem zelar pelo cumprimento dessas normas.

O que ocorre, deputado Rômulo Viegas e demais telespectadores que estão nos
assistindo, é que esse moço, conhecido pelo nome de João Abnir Pinho de Souza,
que  se  diz  prefeito  dessa  cidade -  e  isso  não  é  papel  de  um  prefeito,  é  de  um
moleque, de um irresponsável -, conclama a população à desobediência à lei. Esse
moço deveria ser o primeiro a cumprir a lei. E ainda disse para os quatro cantos da
cidade que retirará os policiais do destacamento. Fez uma lambança, descumpriu a
lei,  desobedeceu até ordem judicial,  porque não parou na ocorrência. O bombeiro
encaminhou essa ocorrência para o Ministério Público, esse órgão despachou para o
juiz,  que baixou uma determinação. O juiz determinou que, se fosse feito, haveria
uma  multa  de  R$50.000,00.  O  prefeito  disse  para  a  cidade  toda  que  nem  o
sargentinho  de  merda,  nem  o  promotor,  ninguém  o  iria  impedir,  porque  quem
mandava na cidade era ele, e, portanto, que ele realizaria o carnaval de qualquer
jeito.  Ele  liderou  obviamente  seus  partidários,  aquela  turma  mais  próxima,  que
certamente o ajudou na campanha, a ir  à casa do sargento e apedrejar o portão,
arrebentar o cadeado. Estavam dentro da casa do sargento sua esposa, sua filhinha
de 2 anos, uma sobrinha de 9 e outra de 10. As crianças ficaram completamente
traumatizadas. E o prefeito lá fora, liderando parte da população e apedrejando a
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casa do sargento. Não satisfeito, depois que as viaturas chegaram para dar o reforço,
para retirar essa multidão de lá e tentar prender o prefeito,  ele saiu escondido no
meio da multidão. No outro dia, o prefeito voltou com outra multidão e jogou dezenas
de  bombas  na  casa  do  sargento,  fazendo  ali  uma  verdadeira  guerrilha  contra  a
guarnição local.

O prefeito deveria entender que, primeiro, somos regidos por princípios. Disse aqui
em minha questão de ordem que nem o deputado Rômulo Viegas, nem o deputado
Dinis Pinheiro, presidente, nem este deputado podemos fazer o que dá em nossa
cabeça. O que o legislador constituinte disse? Ao particular, o que não é proibido é
permitido, deputado Rômulo Viegas. A Constituição da República, no inciso II do art.
5º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei. Mas para a administração pública o comando da lei é diferente, ele é
imperativo e diz o contrário. Art. 37 da Constituição da República: “A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade - e aqui acrescentado pela nova doutrina - e eficiência”.

Pergunto, deputado Rômulo Viegas: será que esse prefeito, quando foi à câmara
tomar  posse,  sabia  que  havia  feito  um  juramento  de  defender  a  Constituição  da
República, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município e as demais leis?
Será que ele se esqueceu disso? Esse moço insuflou a população a cometer uma
série  de  crimes  e  cometeu  uma  série  de  crimes  -  desacato,  desobediência,
depredação, dano. Olha, é quem está investido no cargo de prefeito. E depois tentou
sair como vítima, dizendo que os policiais do destacamento foram arbitrários, que o
prenderam  desnecessariamente,  que  prenderam  sua  secretária  de  Cultura
desnecessariamente. Um moleque, um irresponsável, não há outros adjetivos para
esse moço. Ele deveria ser o primeiro a obedecer à lei, porque ele é prefeito.

Se fosse um empresário particular, teria o dever de obedecer à lei, mas não tanto
quanto o administrador  público  que só pode fazer  ou deixar  de fazer  o  que a lei
determina. Para o particular, o que não é proibido é permitido, diferente do que ocorre
na administração pública do município, em qualquer Poder, em qualquer repartição.

Não podemos, deputado Rômulo Viegas, entender que, por sermos deputados, por
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fazermos  a  lei,  estamos  acima  dela.  Temos  a  Constituição  da  República.  Esse
prefeito, esse moço, que não deve ser chamado sequer de senhor, João Abnir Pinho
de Souza, desacatou os policiais, cometeu crime de dano e de depredação, instigou e
fez apologia ao crime e cometeu uma série de delitos.

Apresentei requerimento protocolado e pedi ao deputado João Leite que marcasse
uma  audiência,  o  mais  rápido  possível,  para  votar  esse  requerimento,  deputado
Rômulo. Gostaria muito que V. Exa. estivesse conosco, dando-nos apoio, porque a
Polícia Militar foi completamente desrespeitada e violentada. Ele ainda sai dizendo,
aos quatro cantos, que vai vir à Assembleia pedir apoio aos deputados para a retirada
dos policiais da cidade. Tenha santa paciência! Esse prefeitinho devia ter vergonha na
cara.  Ele  devia  se  olhar  no  espelho  para  ver  se  realmente  está  cumprindo  a
Constituição da República antes de dizer que vai retirar os policiais.

Vim à tribuna, deputado Rômulo, dizer ao prefeito que, da mesma forma que ele vai
vir a esta Casa pedir apoio aos deputados para retirar os policiais, do lado de cá há
um deputado que vai fazer a defesa da ordem, da legalidade, da manutenção dos
policiais. É uma pena que não possamos transferir prefeito de município, porque esse
era um candidato fortíssimo a ser transferido.

Mas, quem sabe?, por meio do Ministério Público, do Judiciário, possamos levar
esse  moço  ao  devido  processo  legal,  para  que  seja  acusado,  processado  e
condenado com a perda do mandato. E que ele entenda que, como prefeito, tem de
ser o primeiro a obedecer.

Então, deputado Rômulo, não podemos permitir que um cidadão desqualificado e
despreparado faça o que fez. Vou dizer aos deputados desta Casa e a todos os que
nos acompanham pela TV Assembleia: há três formas de ele conseguir ser chefe de
polícia. Já disse isso várias vezes, o próprio deputado Rômulo já me ouviu dizer isso.
Ele poderá ir para a Rua Gentil Alberto de Menezes, no Bairro Nova Gameleira, ser
delegado de polícia; ou pode fazer inscrição na Rua Diabase, 320, para ser oficial da
Polícia  Militar,  seguir  carreira  e  comandar;  ou  então  do jeito  mais  fácil,  deputado
Rômulo, pode ser candidato a governador e vai ser chefe supremo das duas polícias.
Aí, sim, ele vai poder falar em transferir.

O deputado que vem a esta Casa pedir a cabeça de um sargento, de um soldado
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ou  de  um  tenente  da  Polícia  Militar,  seja  quem  for,  está  contribuindo  para  a
ilegalidade. Ele está fazendo politicagem, não está fazendo o que é mais belo no
nosso mandato, que é a procuração que recebemos nas urnas: fazer política com “P”
maiúsculo, para o coletivo, sempre obedecendo à lei, que é a norteadora das nossas
ações.

Encerro, Sr. Presidente, desabafando e dizendo: esse prefeito não é digno de ser
prefeito  da  cidade,  é  moleque  irresponsável.  Queremos  dizer  isso  a  ele,  na  sua
cidade, na audiência pública, por meio do requerimento da Comissão de Segurança
Pública.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Deputado Correia, foi bom V. Exa. abordar
o assunto. Qualquer ser humano está sujeito a erro. Não posso, é claro, adentrar
essa questão pontual. Mas posso aqui, de uma forma muito clara e transparente, falar
da história de vida dele. Ele é um homem muito bom, um homem trabalhador, um
homem  dedicado,  um  homem  simples,  um  homem  honrado.  A  Presidência  da
Assembleia não está aqui  para passar a mão em qualquer  erro.  Se, por  ventura,
houve algum erro, acho importante que a Comissão de Segurança Pública, o governo
e o Comando-Geral façam todas as apurações. Lógico que precisamos compreender
e  respeitar  o  Sargento  Rodrigues,  mas  discordo quando se  fala  em cassação.  É
preciso cassar quem está roubando, quem está furtando. Mas ele é um homem do
bem.

Agora, se cometeu alguma ilicitude, tem de ser penalizado de forma exemplar. Mas,
como  ser  humano,  tenho  por  ele  admiração  e  apreço.  Conheço  a  sua  história.
Homem muito simples, de vida muito pacata, muito modesto. O pai dele foi vereador.
Prefiro fazer manifestação depois de toda a apuração completa, por inteiro, isenta,
sem paixão, até para não praticar nenhuma injustiça. Como ser humano, digo, alto e
bom som: trata-se de homem de bem, tanto que foi conduzido à missão maior do
município que muito me honrou e me honra. Portanto, espero que não somente a
Comissão de Segurança Pública, mas o Comando-Geral, todas as instituições, enfim,
façam  a  apuração  com  intensidade,  elucidem  os  fatos,  e,  aí,  sim,  todos  vão  ter
oportunidade de se manifestar com muita clareza.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
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O deputado Rogério Correia* - Deputado Dinis Pinheiro, embora o meu tempo hoje
não seja integral, peço a V. Exa. um pouco de paciência, porque trago um assunto
também  muito  importante.  Certamente  ele  já  estaria  nas  páginas  dos  jornais  e
repercutindo na mídia se tivéssemos em Minas Gerais liberdade de imprensa. Aqui é
sabido que não temos essa liberdade. Então, o que precisa ser divulgado, mas não
tem o aval do governo do Estado, não ganha as páginas dos jornais. Assim, muitas
coisas são escondidas debaixo do tapete e as averiguações não são feitas.

O caso é tão grave, Sr. Presidente, colegas deputadas e deputados, que envolve
trabalho escravo em Belo Horizonte. Para ser mais preciso, deputado Ivair Nogueira,
que agora preside a nossa reunião,  são 179 trabalhadores escravizados em Belo
Horizonte. Imaginem, trabalho escravo em Belo Horizonte já seria por si só motivo de
averiguação da imprensa  exercendo a  sua liberdade  e  colocando nas  televisões,
rádios e jornais esse assunto, pautando e fiscalizando o que acontece.

Então,  são  179  que  trabalhavam  como terceirizados  de  uma  empresa  pública.
Sabem  em  qual  empresa  pública  esses  179  trabalhadores  prestavam  trabalho
escravo? Na Cemig, ou seja, ela contratou uma empresa que utiliza trabalho escravo.
Foi avisada disso. O sindicato denunciou, mas a Cemig absolutamente nada fez e
continuou contratando essa empresa de trabalho escravo.

Passo  a  relatar  o  que  era  esse  trabalho  escravo  urbano  que  aqui  estava
acontecendo,  que foi  denunciado e averiguado por  seis  meses pelo  Ministério  do
Trabalho e Emprego. Repito, a Cemig sabia do caso.

Os 179 empregados trabalhavam em reparo e construção da rede elétrica da Cemig
e estavam submetidos a jornadas exaustivas sistemáticas. Segundo o auditor fiscal
Marcelo  Gonçalves  Campos,  que  coordenou  a  operação,  era  comum  os
trabalhadores passarem, pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, mais de 11
horas  por  dia  em  serviço.  Além  disso,  o  descanso entre  jornadas  era  abaixo  do
permitido  na  legislação  trabalhista  e  os  empregados  não  tinham  nenhum  dia  de
descanso semanal.

Repito, isso aconteceu em Belo Horizonte, sob os olhos da Cemig, praticado por
empresa por ela contratada. Quando a carga de trabalho excedia os limites legais,
era  comum  o  pagamento  de  valores  por  fora.  Além  de  submetidos  a  jornadas
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exaustivas,  os  trabalhadores  não  tinham  água  potável,  banheiros  ou  lugar  para
comer. “Se nós fazemos essas exigências no meio rural, temos também que exigir o
cumprimento dessas obrigações no meio urbano”, ressaltou o auditor.

Vejam bem, esses trabalhadores não tinham água potável, banheiro e lugar para
comerem. Entre os 179 trabalhadores, 82 eram migrantes e estavam alojados em
condições degradantes. O sindicato e o auditor fiscal possuem a fotografia desses
trabalhadores alojados nessas condições. As sete casas onde os que não eram de
Belo Horizonte viviam estavam sujas, não dispunham de armários e tinham entulho e
lixo acumulados em áreas comuns.

A denúncia em questão chegou ao Ministério do Trabalho e Emprego por meio do
sindicato da categoria. De acordo com Jefferson Leandro da Silva, o Jefinho, diretor
do Sindieletro, um dos empregados se suicidou em seu alojamento, em fevereiro de
2013. “Quando fomos conversar com os trabalhadores, eles relataram as dificuldades
de trabalho  e de  viajar  para casa,  por  causa da jornada”.  Segundo Jefferson,  os
colegas explicaram que esse foi o motivo do suicídio.

De acordo com o auditor fiscal, Marcelo Gonçalves Campos, a Cemig dificultou o
resgate  dos  trabalhadores  e  se  negou  a  pagar  as  verbas  rescisórias  devidas.
“Tentamos  até  o  limite”,  afirmou o  auditor,  que,  para  tentar  garantir  o  direito  dos
empregados, encaminhou farta documentação ao Ministério Público do Trabalho. A
empresa  contratada  pela  Cemig  é  a  CET  Engenharia  Ltda.  Ela  é  uma empresa
terceirizada e colocou 179 trabalhadores submetidos a trabalho degradante.

Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,  essa  conclusão  não  é  minha  nem  do
sindicato,  mas  da  auditoria  do  MTE.  Trata-se  de  trabalho  degradante,  trabalho
assemelhado ao trabalho escravo, feito nas barbas da Cemig, que contratava essa
empresa. Esses trabalhadores faziam o reparo da rede elétrica. E, mesmo sabendo
disso, a Cemig os manteve submetidos a trabalho escravo em Belo Horizonte. Já
passei  isso  como pauta  para  jornais,  televisões e  rádios  de Belo  Horizonte,  mas
infelizmente a imprensa fez ouvido de mercador. Isso não pode ser revelado, porque
a Cemig é uma das principais empresas que financiam a imprensa mineira, o que não
é segredo para ninguém.

Realmente não poderia deixar de fazer essa denúncia após o carnaval. É muito
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grave.  Imaginem  179  pessoas  trabalhando  como  terceirizadas  para  a  Cemig  e
fazendo  esse  tipo  de  serviço  em  Belo  Horizonte.  Isso  aconteceu  nas  barbas  da
Cemig, da presidência da Cemig, da diretoria da Cemig.  Ela é uma empresa que
ganha absurdos e não precisaria contratar trabalho escravo na nossa cidade.

A conclusão de que esse trabalho é análogo ao trabalho escravo,  repito,  não é
minha  nem  do  sindicato,  mas  do  MTE.  Vivemos  essa  farsa  em  Minas  Gerais.
Imaginem se isso saísse publicado na imprensa como deveria. Presidente, desculpe-
me a demora. Imaginem, se isso fosse na Petrobras, qual seria o título da revista
Veja? Já imaginaram? “Dilma submete trabalhadores à escravidão.”  O título  seria
esse. Ainda mostrariam a Dilma com um chicote em cima. “Olhem o que a Dilma fez!”
Isso seria um escândalo.  A Globo colocaria  na  1ª  edição do  Jornal  Nacional. Os
tucanos pediriam ao Congresso Nacional uma CPI - não é verdade? “Dilma admite
trabalho escravo na Petrobras. A Petrobras quebrou.” Cada dia haveria um capítulo
de novela contra o governo federal. Mas aqui não merece da imprensa uma linha.
Eram 179 trabalhadores em situação de trabalho escravo em Belo Horizonte, e a
Cemig sabendo disso.

Após seis meses de investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego chega a essa
conclusão, e a Cemig finge que não sabia de nada e que não era com ela, contando,
repito, com o silêncio da imprensa.

Sabe o que isso merecia nesta Casa, presidente? Uma comissão parlamentar de
inquérito para sabermos de quem é a culpa por assegurar em Belo Horizonte um
trabalho escravo como esse, prestado por operários que fazem, repito, a manutenção
da rede elétrica da nossa capital.  Sabem aqueles  trabalhadores terceirizados que
vemos, às vezes, correndo risco de vida? Uma empresa tinha 179 deles em condição
de trabalho escravo, cumprindo uma jornada de 11 horas por dia e recebendo por
fora. Depois, presidente, vou trazer a foto do local em que ficavam, que era um lixo.

Eram sete  casas completamente  imundas.  É lá  que viviam.  E não podiam  sair
porque a jornada de trabalho os impedia. Trabalho escravo! É demais! Mantido por
uma empresa que cobra a energia mais cara do Brasil. É absurdo que uma empresa
como a Cemig dispense esse tipo de tratamento a trabalhadores.

Assim, estou solicitando, nas Comissões de Direitos Humanos e de Trabalho desta
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Casa,  a realização de uma audiência pública para falarmos dessas condições de
trabalho. Vou trazer aqui esses operários, e vamos ver se a imprensa mineira tem a
dignidade  de  ao  menos  noticiar  que  há  trabalho  escravo  em  Belo  Horizonte,  na
empresa mais rica que temos no Estado, que é a Cemig. Quero ver se isso vai sair ao
menos em um local, além da TV Assembleia. Aliás, também vou marcar um dia na TV
Assembleia para falarmos desse caso.

Era isso o que eu queria falar hoje, presidente. Mas resta outra grave denúncia a
fazer,  sobre  aquele  programa  que  o  governo  do  Estado  fez  e  que  está  sendo
anunciado  na televisão.  O  governo  chama o  programa de  Reinventado o  Ensino
Médio, mas na verdade, como vou mostrar depois, é “inventando a propaganda do
ensino  médio”.  Falarei  em  outra  oportunidade,  portanto,  sobre  o  “inventando  a
mentira do ensino médio”, e V. Exa. vai saber por quê.

Mas deixo hoje registrada a denúncia sobre o trabalho escravo em Belo Horizonte,
na Cemig, feito por aqueles que fazem a manutenção da rede elétrica. Isso é um
absurdo, e os trabalhadores e o povo de Minas Gerais precisam saber como a Cemig
e  o  governo  do  Estado  tratam  trabalhadores  que  deveriam  ser  bem  tratados.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a
presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, torna sem efeito as palavras e a decisão,

proferidas na reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2014, relativas à tramitação dos
Projetos  de Lei  nºs  1.680 e 1.695/2011 e ratifica atos  de igual  teor  proferidos na
reunião ordinária de 18 de outubro de 2011.
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Mesa da Assembleia, 6 de março de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência  reforma  despacho  anterior  e  determina  que  o  Projeto  de  Lei  nº

4.373/2013, do deputado Sargento Rodrigues, passe a tramitar nos termos do art.
190, c/c o art. 102, do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Ficam
mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Segurança Pública e os demais
atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 6 de março de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  do  Requerimento  nº  7.214/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  ao
Requerimento nº 7.218/2014, do deputado Cabo Júlio, por guardarem semelhança
entre si.

Mesa da Assembleia, 6 de março de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 3.111/2012, da deputada

Liza  Prado,  recebeu,  quanto  ao  mérito,  parecer  contrário  das  Comissões  de
Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo
considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno, e que o prazo
para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno se inicia
com a publicação deste despacho.

Designação de Comissões
O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.009. Pelo BTR: efetivos
-  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Célio  Moreira;  suplentes  -  deputados Hélio
Gomes  e  Lafayette  de  Andrada;  pelo  BAM:  efetivos  -  deputados  Anselmo  José
Domingos e Glaycon Franco; suplentes - deputados Sargento Rodrigues e Tenente
Lúcio;  pelo  Bloco Minas  sem Censura:  efetivo  -  deputado Cabo Júlio;  suplente  -
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deputado Paulo Lamac. Designo. Às Comissões.
A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.045. Pelo BTR: efetivos - deputados
Doutor Wilson Batista e Gustavo Valadares; suplentes - deputados João Vítor Xavier
e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  pelo  BAM:  efetivo  -  deputado  Inácio  Franco;  suplente  -
deputado Rômulo  Veneroso;  pelo  Bloco Minas  sem  Censura:  efetivos  -  deputado
Almir Paraca e deputada Maria Tereza Lara; suplentes - deputados Vanderlei Miranda
e Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.060. Pelo BTR: efetivos - deputados
João Leite e Duarte Bechir; suplentes - deputado Rômulo Viegas e deputada Luzia
Ferreira; pelo BAM: efetivos - deputados Agostinho Patrus Filho e Carlos Pimenta;
suplentes  -  deputados  Antonio  Lerin  e  Duilio  de  Castro;  pelo  Bloco  Minas  sem
Censura:  efetivo  -  deputado  Tadeu  Martins  Leite;  suplente  -  deputado  Leonídio
Bouças. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.062. Pelo BTR: efetivos - deputada
Luzia Ferreira e deputado Célio Moreira; suplentes - deputada Ana Maria Resende e
deputado João Leite; pelo BAM: efetivos - deputada Liza Prado e deputado Rômulo
Veneroso; suplentes - deputados Wander Borges e Glaycon Franco; pelo Bloco Minas
sem  Censura:  efetivo  -  deputado  Vanderlei  Miranda;  suplente  -  deputado  André
Quintão. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.077. Pelo BTR: efetivos - deputados
Gustavo Corrêa e Sebastião Costa; suplentes - deputados Fabiano Tolentino e João
Vítor  Xavier;  pelo  BAM:  efetivo  -  deputado  Tiago  Ulisses;  suplente  -  deputado
Marques Abreu; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - deputados Elismar Prado e
Leonídio  Bouças;  suplentes  -  deputados  Durval  Ângelo  e  Tadeu  Martins  Leite.
Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre as Indicações nºs 84 a 95/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Duarte Bechir



158
____________________________________________________________________________

e Bosco; suplentes - deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi;  pelo BAM:
efetivos  -  deputada  Rosângela  Reis  e  deputado  Wander  Borges;  suplentes  -
deputados Anselmo José Domingos e Antonio Lerin; pelo Bloco Minas sem Censura:
efetivo - deputada Maria Tereza Lara; suplente - deputado Rogério Correia. Designo.
Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 96/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Rômulo Viegas; suplentes - deputados Antônio Carlos Arantes e Leonardo Moreira;
pelo BAM: efetivo - deputado Inácio Franco; suplente - deputado Tiago Ulisses; pelo
Bloco Minas sem Censura: efetivos - deputados Vanderlei Miranda e Ulysses Gomes;
suplentes - deputados Adalclever Lopes e Elismar Prado. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 97/2014. Pelo BTR: efetivos - deputados Doutor Wilson Batista e
Luiz  Henrique;  suplentes  -  deputados  Carlos  Mosconi  e  Fred  Costa;  pelo  BAM:
efetivos - deputados Tiago Ulisses e Anselmo José Domingos; suplentes - deputados
Romel Anízio e Arlen Santiago; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo - deputado
Pompílio Canavez; suplente - deputado Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  7.275,  7.294  e
7.295/2014, da Comissão de Transporte, 7.265 a 7.267, 7.272 a 7.274, 7.276 a 7.286
e 7.289 a 7.293/2014, da Comissão de Segurança Pública, 7.252 a 7.258, 7.268 a
7.271, 7.287, 7.288 e 7.296 a 7.301/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 7.259 e
7.263/2014,  da  Comissão  de  Educação,  7.260  e  7.261/2014,  da  Comissão  de
Esporte, e 7.262 e 7.264/2014, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
18/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.730 e 6.779/2013, da Comissão de Participação
Popular;  de  Segurança  Pública  (2)  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em
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18/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.979 a 6.984, 7.086 e 7.091 e 7.100/2014, do
deputado Sargento Rodrigues, 6.985 a 6.988, 6.990 a 7.033, 7.035, 7.081 a 7.085,
7.087, 7.088 e 7.101 a 7.104/2014, do deputado Cabo Júlio, 7.046 e 7.047/2014, do
deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  7.064/2014,  do  deputado  Ivair  Nogueira;  e
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 25/2/2014, dos Requerimentos nºs 7.147 a
7.149, 7.159,  7.160,  7.162,  7.165 e 7.168/2014, do deputado Cabo Júlio,  7.150 e
7.151/2014, do deputado Gustavo Valadares, e 7.173/2014, do deputado Sargento
Rodrigues;  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas  -  aprovação,  na  2ª  Reunião
Ordinária, em 12/2/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.368/2013, da deputada Rosângela
Reis, e 4.606/2013, do deputado Fábio Cherem, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça; de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 19/2/2014, dos Projetos
de Lei  nºs  4.098/2013,  da  deputada Rosângela  Reis,  e  4.742/2013,  do  deputado
Antonio Lerin; de Educação - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 19/2/2014, do
Requerimento  nº  7.080/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  de  Cultura  (2)  -
aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  12/2/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
4.203/2013,  do  deputado  Rômulo  Viegas,  e  4.558/2013,  do  deputado  Leonídio
Bouças,  e  dos  Requerimentos  nºs  6.953/2014,  do  deputado  Luiz  Henrique,  e
6.955/2014, do deputado Rogério Correia; e aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em
26/2/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.604/2013,  do  deputado Ulysses  Gomes;  e  dos
Requerimentos nºs 6.854/2013, da Comissão de Participação Popular; e 6.855/2013,
do deputado Carlos Pimenta; do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
19/2/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.653/2013,  do  deputado  Fábio  Cherem,
4.680/2013,  do  deputado  Bosco,  4.699/2013,  do  deputado  Glaycon  Franco,
4.701/2013, do deputado Dinis Pinheiro, e 4.715/2013, do deputado Hely Tarqüínio, e
dos Requerimentos nºs 6.667, 6.669, 6.683, 6.703, 6.776, 6.781, 6.783 e 6.823/2013,
da Comissão de Participação Popular, 6.796/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel,
e 6.952/2014, do deputado Leonardo Moreira; de Minas e Energia - aprovação, na 2ª
Reunião Ordinária, em 18/2/2014, dos Requerimentos nºs 6.130 e 6.256/2013, este
com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  ambos  da  Comissão
Extraordinária  das  Águas;  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  1ª  Reunião
Ordinária,  em  25/2/2014,  dos  Requerimentos  nºs  6.866/2013,  do  deputado  Cabo
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Júlio, 6.932/2013, do deputado Leonardo Moreira, 7.038/2014, do deputado Antônio
Carlos Arantes, 7.039 e 7.040/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 7.055 e
7.056/2014, do deputado Ivair Nogueira, 7.065/2014, do deputado Rômulo Veneroso,
e  7.182  a  7.184/2014,  do  deputado  Ivair  Nogueira;  e  de  Direitos  Humanos  -
aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  26/2/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs
4.730/2013,  da  deputada  Rosângela  Reis,  e  4.792/2013,  do  deputado  Sargento
Rodrigues; pelo Bloco Transparência e Resultado - indicando o deputado Lafayette de
Andrada para líder do referido bloco e o deputado Gustavo Valadares para líder da
Maioria (Ciente. Publique-se); e pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia
-  informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se para os fins do
parágrafo  único  do  art.  114  do  Regimento  Interno.)  e  encaminhando  o  seguinte
relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA CPI DA TELEFONIA
1. INTRODUÇÃO
A sugestão para criação desta CPI, com prazo certo de funcionamento de 120 dias,

prorrogáveis  por  mais  60  dias,  partiu  de  requerimento  assinado  pelos  deputados
Sargento  Rodrigues,  Alencar  da  Silveira  Júnior  e  outros,  que,  com  esse  fim,
protocolaram petição junto  à  Presidência  desta  Casa,  a  qual  foi  despachada nos
termos do art. 112, §4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.  Tal providência ensejou a criação desta comissão e a consequente
indicação dos seus membros.

O respeito aos direitos do usuário é algo novo na história jurídica brasileira. É um
desdobramento  recente  da  cidadania  ativa  ao  encarar  o  usuário  não  mais  como
sujeito  passivo,  objeto  somente  de  obrigações,  em uma situação  de inferioridade
jurídica frente à administração pública e suas concessionárias.  O usuário é agora
sujeito ativo, princípio e fim da administração pública em um Estado Democrático de
Direito.

A telefonia é serviço público. Este pode ser prestado diretamente pelo poder público
Federal ou mediante delegação previamente licitada. É regulado e fiscalizado pelo
poder  público  por  agências  reguladoras,  como  a  Agência  Nacional  de
Telecomunicações (Anatel).  Contudo, como foi dito  anteriormente, trata-se de algo
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novo no Brasil e, em termos de mentalidade, há ainda muito que evoluir por parte das
operadoras de serviços públicos.

Nesse contexto, os usuários são as grandes vítimas do poder econômico e ficam
indefesos pela inércia do Estado para proteger os seus direitos desrespeitados pela
operadoras de telefonia móvel.

Esse quadro de desrespeito aos usuários  se dá,  sobretudo, pela ineficiência de
fiscalização do poder público que não aplica as sanções cabíveis. A reclamação por
falta de serviço adequado é uma constante no contexto da prestação de serviços de
telefonia móvel.

Longa espera, informações imprecisas e o resultado não é aquele a que o usuário
tem  direito.  Infelizmente,  as  empresas  de  telefonia  sabem  dessa  realidade,  mas
observa-se que pouco têm feito a fim de minimizar as lesões perpetradas contra os
consumidores mineiros na prestação dos serviços.

Os danos aos consumidores por prestação ineficiente dos serviços de telefonia não
são  um  problema restrito  somente  ao  território  de  Minas  Gerais.  É  um  problema
nacional, comum em todo Brasil e que tem ensejado a instalação de diversas CPIs
com a mesma finalidade em outros estados brasileiros.

Vale acrescentar que na Câmara dos Deputados foi protocolado requerimento para
criação de CPI, mas que, até o momento, não se efetivou. Diante da urgência e da
gravidade do assunto, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais -
Unale - está capitaneando um movimento nacional de criação de CPIs estaduais, com
o objetivo de promover uma mobilização geral em torno do problema da telefonia
móvel no Brasil.

Evidentemente, o Parlamento mineiro não poderia ficar omisso diante de tão grave
situação, levando-se em conta que grandes avanços na defesa dos consumidores se
deram por meio da via parlamentar.

E as CPIs, como principais instrumentos de investigação e pressão do Legislativo,
exercem um papel importante, até porque possuem os mesmos poderes instrutórios
das autoridades judiciais.

Por fim, espera-se que com a comissão ora constituída se apure a responsabilidade
das operadoras de telefonia móvel por danos ao consumidor, conforme previsto no
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inciso VIII do art. 24 da Constituição Federal, que estabelece essa matéria como da
competência concorrente dos estados federados.

2. CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
2.1. Objetivos e motivação da CPI
Em 28 de maio de 2013, o requerimento que solicitou a instalação da Comissão

Parlamentar de Inquérito - CPI da Telefonia -, de autoria dos Deputados Sargento
Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior e assinado por mais de um terço dos demais
parlamentares, foi deferido pela Presidência da ALMG, em conformidade com o inciso
XXV do art. 232 do Regimento Interno.

No  dia  14  de  junho  de  2013,  foi  instalada  a  Comissão  denominada  “CPI  da
Telefonia” com a finalidade de, no prazo de 120 dias, apurar danos ao consumidor por
prestação inadequada dos serviços de telefonia móvel pelas operadoras em Minas
Gerais,  especificamente  no  que  tange  a  falta  de  investimento  e  defasagem
tecnológica;  falta  de  sinal  ou  sinal  deficiente  em  áreas  com  cobertura;  queda
frequente de ligações telefônicas; má prestação de serviço na transmissão de dados;
inadequação da cobrança; má qualidade de atendimento em call centers.

Além da apuração de denúncias e irregularidades na prestação dos serviços de
telefonia móvel no Estado de Minas Gerais, a comissão buscou apresentar propostas
que permitam solucionar os problemas levantados.

2.2. Composição
Constituída a comissão, foram indicados os seguintes membros para compô-la:
*  -  O  quadro  contendo  os  membros  da  Comissão  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 8.3.2014.
2.3. Prazo de funcionamento
A comissão iniciou seus trabalhos em 14/6/2013 com a previsão de concluí-los no

prazo de 120 dias.
Os deputados João Leite, Luiz Humberto Carneiro e Romeu Anízio apresentaram

em 23/10/2013 requerimento em que solicitavam, nos termos do § 2º do art. 112 do
Regimento Interno, a prorrogação por mais 60 dias do prazo de funcionamento da
comissão,  a  fim  de  ser  ouvido  um  número maior  de  autoridades  e  pessoas  que
poderiam  contribuir  para  os  trabalhos  da  CPI.  O  requerimento  foi  aprovado  em
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comissão na mesma data e publicado no Diário do Legislativo de 25/10/2013.
Na  18ª  Reunião  da  comissão,  foi  apresentado  o  requerimento  8961/2014  com

pedido de prorrogação do prazo final da CPI por mais 15 (quinze) dias, objetivando a
realização  de  ajustes  no  relatório  final,  bem  como  discussão  do  termo  de
compromisso apresentado pelas operadoras de telefonia móvel.

2.4. O Serviço de Telefonia Móvel no Brasil1

O Sistema Brasileiro de Telecomunicações S.A. - Telebras - foi criado em 1972 e,
até a década de noventa, era responsável pela prestação de todos os serviços de
telecomunicações,  inclusive  telefonia  fixa,  celular  e  serviços  de  valor  adicionado
(SVAs). O sistema era operado por meio de uma empresa  holding, formada por 26
operadoras  estaduais  e  uma operadora  de  telecomunicações  de  longa  distância,
nacional e internacional (Embratel), sendo que as operadoras estaduais prestavam
tanto serviços de comunicações fixas quanto móveis.

Entretanto, dado que a capacidade de investimentos da Telebras não era suficiente
para  atender  à  crescente  demanda  por  cobertura,  linhas  e  serviços,  fazia-se
necessária  a  substituição  do  modelo  vigente,  considerado  obsoleto  diante  das
mudanças decorrentes da globalização de produtos e serviços dos anos 90. Assim,
seguindo  a  tendência  mundial,  desencadeou-se  no  Brasil  um  programa  de
desregulamentação do setor de telecomunicações, incluindo comunicações móveis.

A reestruturação do setor envolveu uma profunda reforma do aparato legal que o
regulava. O traço fundamental da reestruturação foi a transformação do monopólio
público,  provedor  de  serviços  de  telecomunicações,  em  um  novo  sistema  de
concessão pública a operadores privados, fundado na competição e orientado para o
crescimento da universalização dos serviços.

A Lei Geral das Telecomunicações - Lei Federal nº 9.472 - LGT-, base regulatória do
setor, foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho de 1997. Nesse mesmo ano, foi
criada  a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -,  tendo  sido  também
definidas as diretrizes para a privatização do Sistema Telebras. Em linhas gerais, a
intenção  da  LGT  era  garantir  a  universalização  dos  serviços  e  estimular  a
concorrência e o desenvolvimento tecnológico.

O processo de introdução dos serviços de telefonia móvel no Brasil teve início no
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final dos anos 80. Em 1988, foi baixado o Decreto nº 96.618, de 31 de agosto, que
definiu a telefonia móvel como serviço público restrito, abrindo precedentes para a
exploração  privada  desse  serviço,  sem  impedir,  no  entanto,  que  as  operadoras
estatais de telecomunicações o explorassem.

Em 1996, foi elaborado o regulamento do Serviço Móvel Celular (SMC), definindo a
competência da Anatel para baixar normas referentes a este serviço. Ainda no mesmo
ano,  foi  aprovada a Norma Geral  de Telecomunicações -  NGT nº 20/96 -  Serviço
Móvel Celular, que regulava as condições gerais para a prestação do SMC. Por fim,
em 1999,  as  operadoras  de celulares  assinaram Protocolo  de  Compromisso para
Acompanhamento da Prestação do Serviço Móvel Celular,  instrumento mediante o
qual  a  Anatel  estipulou  indicadores  e  metas  de  qualidade  que  deveriam  ser
observadas pelas prestadoras de serviço celular.

Nesse mesmo contexto, foi aprovada em 7 de agosto de 2007 a Resolução nº 477,
norma de fundamental  importância para disciplinar  a relação entre operadoras de
telefonia móvel e seus usuários, sobretudo na fixação dos direitos e deveres de tais
pessoas, uma vez que contém o regulamento do serviço de telefonia móvel pessoal -
SMP.

3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
3.1. Reuniões Realizadas pela Comissão
A CPI realizou inúmeras reuniões com a  finalidade de colher  depoimentos para

apurar as irregularidades e as peculiaridades na prestação do serviço de telefonia
móvel em Minas Gerais, bem como para verificar a atuação dos demais órgãos de
proteção e defesa do consumidor no Estado.

No  desenvolvimento  dos  seus  trabalhos,  a  comissão  buscou,  em  um  primeiro
momento, ouvir pessoas que pudessem esclarecer a real situação das irregularidades
na prestação dos serviços de telefonia móvel no Estado. Participaram nessa fase os
representantes  do  Procon  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  Procon
municipal e Procon do Estado de Minas Gerais.

Além disso, durante essa etapa foram ouvidas outras pessoas com mesmo objetivo:
representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal, especialistas
no setor de telefonia móvel, representantes da Anatel, do Ministério do Trabalho e
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Emprego,  dos  sindicatos  dos  trabalhadores  das  empresas  de  telefonia  e  dos
trabalhadores das empresas de call center de Minas Gerais, além de consumidores.

É importante ressaltar que muitos depoimentos também foram colhidos durante as
visitas  às  lojas  das  operadoras,  medida  de  grande  importância  já  que  as
irregularidades  apuradas  ocorrem  muitas  vezes  nos  próprios  estabelecimentos
dessas empresas de telefonia.

Registre-se  ainda  que  as  viagens  realizadas  pela  comissão  tiveram  o  objetivo
primordial de colher depoimentos nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais,
para apurar, do mesmo modo que na capital, como vem sendo prestado o serviço de
telefonia  móvel  e  quais  as  principais  reclamações  dos  consumidores  nessas
localidades.

A seguir,  será  apresentada  a  relação  das  reuniões  realizadas  e  das  pessoas
ouvidas  por  esta  CPI,  com  resumo dos  principais  pontos  discutidos  pelas  partes
envolvidas, podendo ser consultados os anexos a este relatório para obtenção da
íntegra das reuniões:

3.1.1. 1ª Reunião Ordinária - 25/6/2013
Local: Plenarinho IV
Requerimentos aprovados em reunião
Requerimento  do  deputado Sargento  Rodrigues  para  que seja  encaminhado ao

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações -  Anatel -  pedido de
cópia  integral  dos  relatórios  de  pesquisa  acerca  da  satisfação  dos  consumidores
quanto à prestação dos serviços de telefonia móvel,  bem como dos investimentos
realizados nesse setor nos últimos cinco anos.

Requerimento do deputado Ulysses Gomes e do deputado João Leite, para que
seja  realizada  visita  da  CPI  da  Telefonia  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Paraná para conhecer os trabalhos realizados pela CPI da Telefonia daquele estado.

Requerimento do deputado Ulysses Gomes, para que a assessoria técnica da CPI
da  Telefonia  Móvel  proceda  ao  levantamento  de  toda  a  legislação  em  vigor  nos
municípios mineiros que tenham como objetivo a regulamentação da instalação das
redes e dos serviços de telecomunicações.

Requerimento do deputado Ulysses Gomes, para que seja realizada reunião de
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audiência pública da CPI da Telefonia para debater o Projeto de Lei nº 5.013/2013, de
autoria do Senador Vital do Rego, que estabelece normas gerais de política urbana e
de  proteção  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  associadas  à  implantação  e  ao
compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, em tramitação na Câmara
Federal.

Requerimento do deputado Ulysses Gomes, para que seja realizada reunião de
audiência pública da CPI da Telefonia para ouvir os representantes do Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - Sinttel-MG - e da
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações - Fittel.

Requerimento do deputado Ulysses Gomes, para que seja realizada reunião de
audiência  pública  da  CPI  da  Telefonia  para  ouvir  o  coordenador  do  Procon-MG,
procurador de Justiça Jacson Campomizzi.

Requerimento dos deputados Romel Anízio, Sargento Rodrigues, Ulysses Gomes,
João Leite e Zé Maia para que sejam divulgadas por esta Assembleia Legislativa, por
meio de suas diversas mídias, tais como portal, canal de televisão e perfis de redes
sociais,  as  determinações  contidas  nas  Resoluções  nº  477  e  575,  da  Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel -, que estabelecem sejam atendidas, em até
cinco dias úteis, todas as solicitações de serviço e pedidos de informações recebidos
pelas prestadoras de serviço de telecomunicações. Solicita ainda seja divulgado o
telefone  1331,  da  Anatel,  para  o  qual  os  consumidores  podem  encaminhar
reclamações, em caso de descumprimento dos citados prazos.

Requerimento assinado por todos os deputados da comissão, para a criação, pela
Diretoria de Comunicação desta Assembleia, de um canal de comunicação entre a
população e a CPI da Telefonia, com o objetivo de colher reclamações, informações e
outros dados que possam contribuir para os trabalhos desta CPI.

Informações colhidas em reunião
Apresentação  dos  principais  pontos  do  depoimento  prestado  pelo  Sr.  Marcelo

Barbosa, coordenador do Procon Assembleia.
O depoente relatou que o órgão já tem mais de 15 anos de existência e apurou, ao

longo do tempo, muitas reclamações contra o segmento de telefonia, que, nos últimos
três anos, passou a ser o primeiro no ranking.
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Os problemas com o sinal de telefonia móvel são graves no Estado e existem nas
quatro  operadoras,  ou  seja,  todas  elas  recebem  as  mesmas  reclamações.  As
alegações  que  nos  são  apresentadas  são  problemas  de  ordem  ambiental  e
legislações municipais que dificultam uma estruturação melhor das empresas para
atenderem ao consumidor da forma como ele merece.

O deputado João Leite indagou ao Sr. Marcelo se o cliente, antes de recorrer ao
Procon, normalmente busca uma resposta da operadora.

O coordenador ressaltou que o Estado virou um grande call center das operadoras.
Isso é uma realidade porque o call center não resolve a maioria dos problemas, o que
faz com que o reclamante necessariamente tenha de procurar um órgão de defesa do
consumidor.

“No Procon”, afirmou, “o percentual de acordo é de quase 80%, o que nos indigna
muito porque o consumidor não consegue resolver o problema no  call center, mas
basta a entrada do Estado para conseguir uma solução. Ou seja, o Estado gastou um
dinheiro, o consumidor gastou um tempo, o call center poderia ter resolvido isso, mas
não  resolveu.  Chegando  ao  Procon,  a  maioria  absoluta  das  reclamações  são
fechadas em acordo. O percentual de 20% refere-se a questões que foram para o
Poder Judiciário e não as acompanhamos. Isso acontece, infelizmente.”

O deputado João Leite solicitou maiores informações ao Sr. Marcelo Barbosa sobre
a telefonia móvel no interior do Estado de Minas Gerais. O coordenador do Procon
Assembleia destacou que a situação, nesse caso, é lastimável.

Para se ter  uma noção do quadro,  dos 853 Municípios  do  Estado,  apenas 117
possuem Procon. Essa é uma realidade que dificulta, e muito, o atendimento direto do
consumidor por um órgão de defesa. Em todos os municípios em que há telefonia
móvel - isto é, todos os municípios mineiros - há a possibilidade de o consumidor
telefonar para o call center, mas não há o atendimento pessoal. Pouquíssimos são os
municípios, entre os de grande porte, que possuem uma loja física que possa receber
o cidadão para atendimento. Na maioria absoluta, isso se dá apenas pelo telefone.

Correspondência recebida
Enviada pelo Presidente da Câmara Municipal  de  Teófilo  Otôni,  o  Norton Neiva

Diamantino, endereçada ao deputado Sargento Rodrigues e com o seguinte teor: “Sr.
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Deputado, considerando a proposição de iniciativa do nobre vereador Renan Pereira -
cópia  anexa  -,  que  foi  aprovada  por  unanimidade  por  esta  Casa  Legislativa,  em
sessão realizada no dia 4 de junho próximo passado, vimos apresentar moção de
repúdio à empresa Oi, operadora de telefonia móvel e internet banda larga, em razão
da decorrente má prestação de serviço de telefonia móvel desenvolvida em nosso
Município e região, notadamente quanto à precariedade do sinal de celular, do sinal
de  internet  banda larga,  visivelmente  deficientes  e  de  qualidade muito  aquém do
serviço  contratado  pelos  usuários.  Prevalecendo  a  oportunidade,  externamos  os
nossos protestos de respeito. Norton Neiva Diamantino, Presidente da Câmara”.

3.1.2. 2ª Reunião Ordinária - 09/07/2013
Local: Plenarinho IV
Correspondência recebida
Correspondência enviada pelo Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa informando que os call

centers das  operadoras  de  telefonia  móvel  que  atuam  em  Minas  Gerais  estão
localizados  nas seguintes  cidades do Estado:  a)  Oi:  Belo  Horizonte:  apenas para
atendimento aos Procons - o SAC para atendimento ao usuário fica nos Estados de
Pernambuco  e  do  Rio  de  Janeiro;  b)  Claro:  Belo  Horizonte,  Juiz  de  Fora  e
Governador  Valadares  -  conforme  o  tipo  de  demanda,  o  atendimento  do  SAC é
direcionado aos Estados de São Paulo,  Sergipe,  Bahia e Maranhão.  c)  TIM: Belo
Horizonte  e  Montes  Claros  -  SAC terceirizado.  Há  SAC também em Recife,  São
Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba - SACs próprios. d) Vivo: não informou. O Sr. Marcelo
Barbosa também enviou relatório dos Procons de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba
com relação às reclamações de telefonia móvel e fixa contra a empresa CTBC.

Correspondência enviada pelo Sr. Cesar Rômulo Silveira Neto, secretário-geral do
SindiTelebrasil,  nos seguintes  termos:  “Exmo. Sr.  Presidente,  ao tempo em que o
cumprimentamos cordialmente, vimos manifestar nosso total interesse em colaborar
com  os  trabalhos  dessa  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito.  Na  condição  de
representante das empresas de telefonia móvel, o Sindicato Nacional das Empresas
de  Telefonia  e  de  Serviço  Móvel  Celular  e  Pessoal  -  SindiTelebrasil  -  reúne  as
condições  de  apresentar  todas  as  informações  sobre  o  setor  que  venham  a  ser
solicitadas pela CPI”.
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Requerimentos da comissão aprovados em reunião
Requerimento para que seja seja convidado representante da Promotoria de Justiça

de Defesa do Consumidor a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja seja convidado representante do Procon Municipal de

Belo Horizonte a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja seja convidado representante da Teleco Comunicação

a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja convidado representante da Associação Brasileira dos

Usuários de Acesso Rápido a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja seja convidado representante da Câmara de Dirigentes

Lojistas de Belo Horizonte a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja seja convidado representante da operadoras Claro, Oi,

Tim, CTBC Algar e Vivo a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja convidado representante do SindiTelebrasil a fim de

prestar esclarecimentos a esta comissão.
Requerimento para que seja convidado o representante da Agência Nacional  de

Telecomunicações - Anatel - a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão
Requerimento  para  que  seja  convidado  o  representante  da  Associação  dos

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel - a fim de prestar
esclarecimentos a esta comissão.

Requerimento para que seja convidado representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico a fim de prestar esclarecimentos a esta comissão.

3.1.3. 4ª Reunião Ordinária - 14/08/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondência enviada pelo vereador Reginaldo Luiz Silva Freitas, presidente da

Câmara  Municipal  de  Ituiutaba,  encaminhando  convite  dos  vereadores  Francisco
Oliveira Filho e José Divino de Melo para que a CPI participe de audiência pública
nesse município, a ser marcada oportunamente, para discutir os inúmeros problemas
das empresas de telefonia na região; do Sr. Carlos Duprat, diretor do Sinditelebrasil,
encaminhando  documentação  para  subsidiar  os  trabalhos  desta  comissão  e
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colocando  o  sindicato  à  disposição  para  contribuir  com  esclarecimentos  e
informações técnicas do setor de telecomunicações; da Prefeitura Municipal de São
Geraldo, em que o vice-prefeito informa os problemas da telefonia no município.

Requerimentos aprovados em reunião
Requerimento  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada,

Adalclever Lopes e João Leite, para que seja atribuída à CPI da Telefonia a autoria do
Projeto de Lei nº 4.341/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras  do  serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de  atendimento
presenciais em localidades com população acima de 20 mil habitantes.

Requerimento da comissão, para que seja realizada oitiva do Tribunal de Justiça de
Minas  Gerais  e  do  Juizado  Especial  Cível,  quanto  ao  número  de  reclamações
existentes nesses órgãos relativas à telefonia móvel.

Requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  para  que  seja  enviada
correspondência  da  CPI  da  Telefonia  Móvel  a  todos  os  vereadores  e  prefeitos
municipais  do  Estado,  pedindo  que  encaminhem  à  comissão  informações  sobre
denúncias  concretas  em  relação  ao  serviço,  com  base  nos  principais  pontos
fundamentados da CPI, ou seja, reclamações por falta de investimento, defasagem
do investimento tecnológico - que certamente vem causando quase todos os outros
problemas -, cobrança indevida de valores, falha de sinal, enfim, tudo aquilo com o
que fundamentamos a CPI e que são seu objeto de investigação.

Requerimento  do  deputado  João  Leite,  para  solicitar  ao  Ministério  das
Comunicações que informe à comissão sobre os recursos dos Fundos Fust, Funttel e
Fistel. O argumento do pedido é que o cidadão de Minas Gerais que utiliza o telefone
móvel está pagando um imposto, mas não se sabe onde está sendo investido esse
dinheiro.

Informações colhidas em reunião
Discutiu-se entre os membros da comissão que, em 1997, havia 800 mil linhas e,

agora, há mais de 250 milhões de celulares no Brasil. Quanto aos fundos destinados
a  contribuir  para  a  melhoria  dos  aspectos  estruturais  dos  serviços  de
telecomunicações,  em  10  anos  foram  arrecadados  R$50.000.000.000,00.  Tais
recursos não estão sendo usados para a melhoria da telefonia, mas para o superávit
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do governo. São R$50.000.000.000,00 que não estão sendo utilizados.
A proposta das CPIs em funcionamento em outros Estados é que todas façam, em

conjunto,  algumas  exigências,  especialmente  em  relação  ao  governo  federal  e  à
Anatel. É importante lembrar que a estrutura da Anatel para realizar a fiscalização é
acanhada.  A informação é que a  Anatel  não funciona por  falta  de estrutura  e de
pessoas para fiscalizar. Ao mesmo tempo, temos R$50.000.000.000,00 que poderiam
dar essa estrutura de fiscalização para a Anatel.

O Brasil tem 55 mil antenas e, na Itália, por exemplo, que tem uma área territorial
muito inferior a brasileira, existem 275 mil antenas.

Nos Estados Unidos, a média é de mil linhas por antena. Espanha, 460 linhas por
antena; Japão, 400 linhas por antena. No Brasil são 7.000 linhas para cada antena.

3.1.4. 5ª Reunião Ordinária - 21/08/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondência enviada pela Sra. Dagmar Sebastiana Caixeta de Macedo, chefe

da Assessoria de Relações Institucionais da Agência Nacional de Telecomunicações -
Anatel -, que, em resposta ao Ofício nº 002/2013 desta comissão, encaminha a Nota
Técnica  nº  08/2013,  elaborada  pela  Superintendência  de  Controle  e  Obrigações,
incluindo cópia eletrônica integral dos relatórios da Pesquisa Nacional de Satisfação
dos Usuários do Serviço Móvel Pessoal.

Informações colhidas em reunião
Apresentação  dos  principais  pontos  da  explanação  feita  pelo  procurador  da

República, Sr. Fernando de Almeida Martins, acerca do trabalho do Ministério Público
Federal no que tange à telefonia móvel celular.

Segundo o Sr. Fernando, um dos aspectos importantes, entre os diversos que o
Ministério Público Federal já tem abordado, é a radiação de aparelhos celulares e os
diversos detalhamentos dessa questão.

“A atuação sobre esse problema”, disse o procurador, “começou em 2009, quando o
órgão deu início a um inquérito civil público, em ração de uma lei federal específica da
radiodifusão,  a  Lei  nº  11.934,  que,  à  época,  determinava  que  os  fornecedores
informassem com destaque, no manual de operação e na embalagem, que o produto
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atende aos limites de absorção estabelecidos por essa lei.
Logo de início,  observamos a grande variedade de emissão de radiação de um

aparelho  para  outro.  Mas  observamos  que,  nos  manuais  de  instrução  que
acompanham os aparelhos, apesar de extremamente importante - já em 2009 mais
de 100 estudos  mostravam os efeitos  nocivos  à  saúde da utilização de aparelho
celular  -,  essa  informação  vem  quase  escondida.  Estamos  falando  do  nível  de
radiação chamado SAR, que é a taxa de absorção específica de cada aparelho.

Alguns manuais nem trazem o índice específico, só informam que aquele aparelho
atende aos níveis da legislação. Após uma série de estudos, trouxemos a inicial da
ação mostrando várias doenças ligadas ao uso do aparelho. Trata-se de doenças
pesadas  como  tumor  maligno  no  cérebro,  leucemia  e  mesmo  distúrbios
comportamentais, ou seja, uma série de problemas com sérios indícios ligados ao uso
específico de aparelhos.

Diante  desse  quadro,  fizemos  uma  recomendação  à  Anatel,  à  época:  que,  de
imediato, ela colocasse essa informação de forma destacada na embalagem. Frente
a  esse  problema,  a  informação  principal  que  o  consumidor  deve  receber  é
exatamente o nível de radiação do seu aparelho, e não se ele possui televisão, se
aciona internet, se faz isso ou aquilo. Em relação à saúde do consumidor, a questão
mais importante é o nível  de radiação específica daquele aparelho. Com a nossa
recomendação, a Anatel nos respondeu de forma muito positiva, no sentido de que
estariam dispostos a trabalhar isso. Inclusive, fizeram uma minuta para alteração da
legislação específica, que, até então, não cumpria a lei federal. E esta era clara em
relação à obrigatoriedade dessa informação na embalagem dos aparelhos.

Não  foi  surpresa esse contato  inicial  porque,  na  verdade,  essas pesquisas não
eram concludentes à época. Há indícios de que o uso de aparelhos cause danos a
longo prazo, mas ainda não é algo concludente como os malefícios do cigarro, que,
por exemplo, causa câncer de pulmão e ponto final - hoje isso é certo. Porém, houve
um  fato  novo:  ao  contatarmos  os  representantes  da  indústria  e  tentarmos  uma
negociação direta,  com a  possibilidade de confecção  de um termo de  acordo de
conduta, eles foram totalmente fechados.

Oferecemos diversas alternativas para que essa informação fosse mais evidente,
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mas eles foram totalmente fechados. Então, após essas negociações, a Organização
Mundial de Saúde - OMS - veio à cena. Em 2011, depois de um estudo conduzido por
31 cientistas  de 14 países, elevou-se o uso do telefone móvel  à classificação de
possivelmente cancerígeno. Na verdade, a OMS já classificou vários produtos que
podem causar câncer e, depois dessa pesquisa extremamente ampla, que envolveu
uma série de países e foi feita com base no monitoramento de pessoas, resolveu
colocar o uso de aparelhos celulares como possivelmente cancerígeno para seres
humanos, igualando-se ao chumbo, ao clorofórmio, ao monóxido de carbono e ao
pesticida DDT.

Com esse novo posicionamento de um órgão de âmbito mundial, pensamos que a
questão seria rapidamente resolvida pela Anatel. E qual não foi a nossa surpresa ao
contatarmos novamente a Anatel: seus técnicos se mostraram totalmente fechados
também a qualquer iniciativa da agência. Quanto aos ofícios que eles me haviam
encaminhado antes, com o fim de trabalharmos numa normatização para resolver
essa questão, eles mudaram totalmente o rumo; fecharam-se, e novos contatos com
a indústria também se revelaram totalmente inúteis. Assim, acabamos ingressando
com uma ação civil pública de âmbito nacional.

Aliás,  convidamos  um membro do Ministério  Público  Estadual  muito atuante  na
área, o Dr. Marcos Tofani, para trabalhar conosco nessa inicial. Essa ação civil pública
foi protocolizada em 5/7/2012, há um ano, e, em virtude do número de réus na ação -
são 10 empresas iniciais, mais a Anatel -, não temos ainda um posicionamento do
Judiciário.  No ritmo do processo judicial  de citação dessas empresas, o Judiciário
ainda não amadureceu.

Qual foi o nosso grande objetivo na recomendação à Anatel? Tornar pública essa
informação, que a nosso ver é a mais importante - a relativa ao aparelho. A nossa
linha de atuação era  fazer  com que a agência  obrigasse as empresas no Brasil,
importadoras, distribuidoras e fabricantes, a destacar o nível de radiação específica
dos aparelhos. No primeiro momento, ela caminhou a passos largos nesse sentido,
mas depois reverteu totalmente a ação.  Além da exposição do nível  de radiação,
existe a medida de advertência. Pedimos ao Judiciário que se manifeste quanto a
essa questão e obrigue os fabricantes a advertir que o uso excessivo dos aparelhos é
nocivo à saúde”.



174
____________________________________________________________________________

O procurador da República Fernando de Almeida Martins destacou, em relação à
atuação da Anatel, que realmente falta estrutura. As verbas deveriam ser repassadas,
e não o são. “Essa é uma realidade neste País: as verbas são desviadas para outros
objetivos”,  afirmou  ele.  “Isso  é  muito  comum.  Mas,  de  qualquer  forma,  nosso
relacionamento com as agências tem sido uma decepção. O aspecto concreto que eu
trouxe não se refere à falta de estrutura da agência, mas sim à má vontade para
resolver a questão da informação. Perdemos muito tempo em tratativas; deslocamo-
nos a Brasília, fizemos tentativas de negociação, mas não houve abertura, não houve
bom senso da agência. A questão não é falta de estrutura. Observamos também a
visão da agência.

Quando se trata do consumidor,  a agência tem uma visão meio distorcida.  Eles
atuam de forma muito eficiente em alguns aspectos específicos. Por exemplo, eles
atuam na questão da universalidade do serviço. Obrigam as empresas a ampliar seus
serviços,  mesmo  nas  áreas  economicamente  não  favoráveis  à  implantação  dos
serviços de telefonia. Agora, em outros aspectos, como o atendimento ao consumidor,
por  exemplo,  é  uma  lástima.  Quando  penso  em  ligar  para  alguma  empresa  de
telefonia, logo desisto. Não há como me mobilizar um dia, perder meu tempo no call
center ouvindo mil e um encaminhamentos e nada resolver. Isso é uma agressão ao
consumidor.

As ações do Ministério Público Federal, nesses aspectos, também são frustrantes.
O  Judiciário  não  nos  dá  muito  suporte.  Acredito  na  soma  das  atuações  dos
Ministérios  Públicos  Federal  e Estadual  e  dos Procons,  que são muito  eficientes.
Quando  tenho  algum  problema,  dirijo-me  ao  Procon,  e  sempre  saio  de  lá  muito
satisfeito. Sempre resolvo meus problemas. O atendimento direto ao consumidor vale
muito  mais  que  teorizar  sobre  isso  ou  aquilo.  É  isto  que  o  consumidor  quer:  a
resolução imediata do seu problema.

Em relação ao compartilhamento de antenas entre as operadoras de telefonia o
procurador  Fernando de Almeida Martins  destacou que é algo urgente.  Disse ele:
“Temos  contatado  a  Anatel,  mas  as  leis  são  muito  frouxas  quanto  a  obrigar  as
concessionárias  a  compartilhar  antenas.  A tendência  é  ajuizarmos ações também
nesse sentido. É fácil para a Assembleia Legislativa legislar sobre o compartilhamento
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de antenas e outros aspectos ligados às estações rádio-base.
Os colegas do Ministério Público Estadual tomaram a iniciativa de uma ação. Nós,

de certa forma, acabamos por dividi-la. Ficamos mais com aparelhos celulares e eles,
com Estação Rádio Base. Quanto à ação, até agora tudo leva a crer que o Judiciário
matou a questão, não a levou adiante, não foi sensível ao problema. Há diversos
aspectos de restrição e sugestões de melhor legislação sobre antenas e rádio bases
que poderiam ser aproveitadas pela Casa, até mesmo para se criar uma legislação
estadual. Como eu já disse, quanto a esses dois aspectos de radiação, há vantagens,
e, como se referem a saúde e a consumidor, acredito que não seriam abortados no
Supremo Tribunal Federal. Realmente o caminho é longo”, concluiu.

3.1.5. 6ª Reunião Ordinária - 28/08/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondências  enviadas  pela  deputada  Liza  Prado,  encaminhando  cópia  de

requerimento  de  sua  autoria;  e  pela  Sra.  Érika  Figueira  de  Almeida  Werneck,
assistente técnica da Assessoria de Gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor
do  Ministério  da  Justiça,  informando  a  impossibilidade  de  comparecimento  da
secretária  Juliana Pereira  da Silva  e sugerindo que seja ouvido  representante  do
Procon de Minas Gerais.

Informações colhidas em reunião
Inicialmente,  o  procurador  Jacson  Rafael  Campomizzi  destacou  que  toda  a

estrutura do Procon Estadual  está à disposição da comissão, também ressaltando
que o Ministério Público de Minas Gerais tem muitos dados a fornecer e muitas ações
efetivas  a  expor.  Salientou  ainda  que,  apesar  de  os  Procons  e  a  coordenação
estadual  serem  dotados  de  instrumentos  e  poderes,  estes  são  extremamente
limitados se comparados aos de uma agência reguladora. Segundo ele, “temos visto
que essa agência reguladora é extremamente omissa e, muitas vezes, tem a diretoria
composta por pessoas oriundas do ambiente do próprio fraudador, do próprio autor
das lesões. Também percebemos que os autores das lesões, que, no caso, são as
telefonias, comportam-se na verdade como sócios do poder público federal, porque lá
atrás  vimos  os  grandes  financiamentos  de  campanha  que  os  tornam  sócios  do
governo federal.”
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O  deputado  Sargento  Rodrigues  apresentou  questionamentos  no  tocante  à
ausência  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  entre  o  Ministério  Público  e  as
operadoras de telefonia e também em relação à morosidade e ineficácia das ações
judiciais contra tais operadoras.

O promotor Marcos Tofani, também presente à reunião, esclareceu que no Código
de  Defesa  do  Consumidor  há  três  linhas  de  atuação:  administrativa,  realizada
essencialmente pelos Procons do País; Civil, realizada pelas entidades civis, por meio
das ações civis públicas, e do Ministério Público, por meio das ações coletivas; e a
proteção criminal, atuação criminal, que também é feita pelo Ministério Público.

Declarou o promotor Marcos Tofani que foram feitos “poucos termos de ajustamento
de conduta - TAC - na área de telefonia por uma simples razão: as empresas de
telefonia não assinam o TAC. Elas não assinam por quê? Poderio econômico e banca
de advogados para colocar toda sorte de recursos. Elas não assinam o TAC porque é
mais interessante ser condenado em um processo administrativo e recorrer depois. É
mais interessante que uma ação civil pública seja proposta, e na Promotoria há ações
em andamento há mais de 13 anos.”

Segundo o Sr. Marcos Tofani, “a principal questão é que as empresas não fazem o
TAC porque contam com suas bancas de advocacia e com o sindicato patronal, que
se chama Anatel, a pior agência reguladora do País, sem sombra de dúvida”.

O promotor destacou que condenou a empresa Oi pela venda casada de Velox com
telefone fixo à pena de mais de R$8.500.000,00, esclarecendo que sua atuação se dá
da seguinte forma: “não fez o TAC, vai para decisão administrativa; se a empresa for
condenada, entraremos com uma ação civil coletiva. Só este ano propus 14 ações
civis públicas, sendo 14 decisões administrativas condenatórias”.

A Sra. Maria Laura Santos, coordenadora do Procon Municipal, ressaltou que os
Procons  são  unânimes  em  afirmar  que  as  principais  reclamações  são  contra  as
operadoras de telefonia, seja ela móvel, seja ela fixa. No Procon de Belo Horizonte
não  é  diferente  -  50%  das  reclamações  feitas  são  relativas  às  operadoras  de
telefonia. Os principais problemas são a descontinuidade do serviço, descumprimento
de ofertas, cobranças indevidas, má qualidade do serviço. E, infelizmente, continuam
a ser vendidos vários planos para os consumidores. “O consumidor brasileiro tem o
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seu  direito  lesado,  diariamente,  pelas  operadoras”,  afirmou.  “Temos  publicado,
anualmente, um cadastro de reclamações fundamentadas. Nos últimos quatro anos,
as operadoras são líderes, são campeãs no ranking das reclamações. Então esse é
um problema que enfrentamos todos os dias nos balcões do Procon”.

Segundo a coordenadora do Procon municipal, “apesar de 22 anos de vigência do
Código de Defesa do Consumidor, os Procons continuam fazendo o papel dos SACs
das  operadoras,  principalmente  para  aqueles  problemas  mais  simples,  como
cancelamento, segunda via de conta, os quais a pessoa não consegue fazer por meio
do Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  dessas  empresas.  As  estatísticas  são
assustadoras.  As  reclamações  crescem  ano  a  ano.  Apesar  de  todas  as  nossas
intervenções,  dos  nossos  chamamentos  a  essas  empresas,  do  chamamento  da
Secretaria Nacional do Consumidor, os problemas não têm sido extintos, não temos
conseguido a resolução plena deles”.

3.1.6. 7ª Reunião Ordinária - 11/09/2013
Local: Plenarinho II
Requerimentos aprovados em reunião
Requerimento do deputado Paulo Guedes, para que seja realizada uma audiência

pública desta comissão na cidade de Montes Claros,  com o objetivo de discutir  o
serviço precário prestado pelas operadoras de telefonia móvel no município..

Requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  para  que  seja  realizada  uma audiência
pública no Município de Uberlândia.

Requerimento  do  deputado  Zé Maia,  para  solicitar  que  o  Sr.  Marcelo  Barbosa,
coordenador  do  Procon  da  Assembleia,  seja  um  convidado  permanente  desta
comissão.

Requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  para  que  seja  convidada  a  Professora
Adilza  Condessa  Dode,  da  UFMG,  a  fim  de  que  venha  prestar  informações  aos
membros  desta  comissão  acerca  de  radiações  emitidas  por  aparelhos  celulares,
posto que seus estudos sobre a matéria poderão ser úteis ao trabalho desta CPI.

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita à Anatel o envio de
informações  acerca  dos  índices  de  radiação  das  antenas  utilizadas  na  rede  de
telefonia móvel.
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Informações colhidas em reunião:
O deputado Sargento Rodrigues apresentou relato de situação na qual fora vítima

da má prestação de serviços de telefonia móvel. Em suas palavras: “Fui com a minha
filha à empresa Vivo do Shopping Diamond Mall. Minha filha tinha um plano controle
de R$37,00 e queria mudar para  o novo plano,  no valor  de R$49,00.  Este plano
controle, no valor mensal de R$49,90, prevê ligações locais ilimitadas para celulares
da  Vivo;  ligações  ilimitadas  com o  DDD 015 para  celulares  da  Vivo;  mensagens
ilimitadas de Vivo para Vivo e  off-net, também a R$0,05 (cinco centavos). Ou seja,
esse contrato prevê um pacote. Quando fui encerrar o plano, o funcionário da Vivo me
deu um protocolo de atendimento e disse que estava tudo certo. Então, disse-lhe o
seguinte: ´Meu jovem, nós mudamos um contrato, renovamos um contrato. Gostaria
de saber onde está esse contrato. Porque o contrato tem de ter cláusulas, relatando o
que foi compromissado entre a minha pessoa física e a pessoa jurídica, a empresa'.

“Após insistir,  o funcionário me disse que havia lá um modelo de contrato e me
entregou.  Era  um  termo  de  adesão  e  contrato  de  serviços  da  Vivo.  Procurei  no
contrato onde constava o referido plano controle e onde estavam mencionados os
serviços  que estavam  sendo oferecidos.  Nas  cláusulas  do  contrato  não constava
nenhum tipo de prestação de serviço do plano que adquiri. Virei-me para o atendente,
que  se  chama  Mateus,  e  disse-lhe  o  seguinte:  ´No  contrato  não  há  nada  que
demonstre  o  que  estou  estabelecendo  com  a  empresa'.  Então,  ele  disse  que,
conforme orientação, deveria apenas entregar-me o folheto sobre o plano. Aí, tornei a
dizer:  ´Não,  mas isso tem que estar  no  contrato.  O contrato  é o documento que
comprova o que estamos estabelecendo aqui,  com cláusulas que especificam que
tenho de pagar pelo serviço o valor “x”, na data “x”, mensalmente, e que vocês vão
prestar esse serviço'.

Apesar  de  ser  um  contrato  de  adesão,  é  um  contrato  com  serviços  e  valores
previamente fixados. Aí, ele me disse: “Não tem jeito, esse contrato não existe”. A
partir daí, pedi para falar com a gerente. Então, vieram a gerente, a Srta. Kelly, e o Sr.
Sidney, e eles me disseram a mesma coisa. Ou seja, o plano controle que adquiri da
empresa  não  consta  no  contrato.  O  contrato  é  genérico  e  nele  não  consta
absolutamente nada daquilo que contratei com a referida empresa. Segundo eles, a
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única orientação da Anatel é passar esse folheto com as explicações sobre o plano
controle.

Tive a oportunidade de pedir o exemplar do Código de Defesa do Consumidor e
mostrei a eles que o art. 30 determina que tudo aquilo que está sendo tratado deve
constar de forma integral no contrato. Como já esperava, não foi possível convencê-
los, nem mesmo dizendo ao rapaz que era advogado e mostrando-lhe o Código de
Defesa do Consumidor. É um momento importante em que o próprio membro da CPI
vê como essas empresas têm tratado as pessoas neste país. Ou seja, mesmo que
você tenha o direito, mesmo que mostre o direito, a resposta é simplesmente: ´Aqui, o
contrato é só desse jeito`.

O contrato que foi entregue não tem absolutamente nada do que contratei. É um
modelo que fica com eles, em que imprimem seu nome. Esse contrato não prevê o
que estamos adquirindo”.

3.1.7. 8ª Reunião Ordinária - 18/09/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondência enviada pelo Sr. Bruno Dei Falci, presidente do CDL-BH: “Exmo.

Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, convidados para
participar da reunião ordinária dessa CPI, informamos a V. Exa. que, por estarmos
com  palestra  agendada  em  evento  da  nossa  classe  nessa data,  não poderemos
comparecer,  mas  nos  colocamos  à  disposição  para,  em  outra  data,  estarmos
presentes.  Certos  da sua compreensão,  muito agradecemos e apresentamos a V.
Exa. a nossa expressão de estima e apreço. Atenciosamente”.

Requerimento aprovado em reunião
Requerimento  do  deputado Sargento  Rodrigues  para  que seja  encaminhado ao

coordenador  do  Procon  desta  Casa,  Sr.  Marcelo,  que  está  presente,  e  aos
presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Uberaba,  Poços  de  Caldas,  Lavras,
Barbacena, Muriaé, Manhuaçu, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Patos de Minas,
Unaí,  Pouso Alegre, Juiz de Fora, Governador Valadares, Teófilo Otoni,  Almenara,
Taiobeiras, Janaúba, Januária, Passos, Divinópolis e Curvelo pedido de providências
para,  em  cooperação,  instalarem  postos  de  reclamações  e  sugestões  quanto  ao
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serviço de telefonia móvel nas respectivas regiões.
Requerimento da deputada Liza Prado para que sejam anexadas reclamações de

diversos consumidores de telefonia, a fim de que subsidiem a elaboração do relatório
final desta CPI. Os reclamantes são os Srs.: Adenilson Sousa, Rogério Pinto, Elaine
Pereira,  Ademar de Oliveira,  Eduardo Gonçalves,  Gonçalves Pereira Alves,  Jelber
Andrade, Ulisses Cunha, Márcio Muniz, Tiago Reis, Dalton de Almeida, Maria Luiza
Moreno, Ely Rocha e Jaedis Dutra.

Informações colhidas em reunião
O Sr. Marcelo Barbosa se dirigiu ao Presidente da comissão nos seguintes termos:
“Sr. Deputado, na penúltima reunião, V. Exa. nos solicitou uma ajuda efetiva, para

saber o que os membros da CPI poderiam fazer para contribuir para a melhoria dos
serviços  de telecomunicações.  Deputado Zé Maia,  naquele  dia,  por  várias  vezes,
houve  interrupção  da  reunião  para  votação  em  Plenário.  Passarei  ao  senhor  a
resposta  do  que me foi  perguntado,  isto é,  em que poderíamos  ajudar  a CPI na
conclusão de seus trabalhos”.

O Sr. Marcelo Barbosa comentou ainda que só existe uma saída para o quadro de
má  prestação  de  serviços  por  parte  das  operadoras  de  telefonia:  punir  essas
empresas economicamente. “Com 13 anos de Procon, só conheci um único caso em
que a Anatel  suspendeu a comercialização de determinado serviço ou produto de
telefonia.  Enquanto  não houver  peso no bolso  das operadoras,  não haverá  outra
solução.  Claro  que  subsídios  são  importantes  para  os  senhores  prepararem  o
relatório.

Deputados, esse relatório deve solicitar ao Ministério Público Federal e ao Estadual
que entrem com ação contra as operadoras de telefonia. É necessário pedir à Anatel
que entre com as providências administrativas.

Há  dois  anos,  a  Anatel  mantém  um  convênio  com  o  Procon  Assembleia,  e  a
alimentamos diariamente de reclamações de usuários, mas nada foi feito. Nenhuma
providência efetiva é tomada. A solução é a efetiva punição dessas empresas. Que
tipo  de  desafio  elas  têm?  É  muito  fácil:  devem  investir  mais,  ser  honestas  e
transparentes com o consumidor. Isso nem é um desafio, mas é bom repetir para os
senhores, mesmo já estando cansados de saber isso. Já sabemos há anos quais são
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os problemas e desafios da telefonia. As operadoras não resolvem esses problemas
porque não há efetiva punição”.

3.1.8. 9ª Reunião Ordinária - 25/09/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondência dos Srs. Leandro Guerra, gestor da área de relação institucional

da TIM; André Luiz Barbosa Carvalho, advogado da Claro; José Luiz Gattás Hallak,
diretor  de relações institucionais da Oi,  em resposta aos Ofícios nºs 12, 13 e 14,
prestando as seguintes informações: número de usuários e linhas em uso de telefonia
móvel;  número  de  ligações  realizadas  por  hora,  dia  e  mês;  número  de  antenas
instaladas;  nome dos municípios  mineiros  que possuem legislação receptiva  para
instalação  de  antenas;  número  de  reclamações  atendidas  pelo  seu  call  center  e
índice  de  resolutividade;  e  do  Sr.  Marcelo  Barbosa,  coordenador  do  Procon
Assembleia, em resposta ao Ofício nº 28/2013, desta comissão, informando que os
Municípios de Uberaba,  Poços de Caldas, Lavras, Barbacena,  Muriaé,  Manhuaçu,
Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Patos de Minas, Unaí,  Pouso Alegre, Juiz de
Fora, Governador Valadares, Teófilo Otôni, Janaúba, Passos, Divinópolis e Curvelo já
possuem  órgão  de  defesa  do  consumidor,  que  recebe  reclamações  e  sugestões
contra o serviço de telefonia móvel nas respectivas regiões e as encaminham para o
Procon estadual; e que este já fez contato com as Câmaras Municipais de Almenara,
Taiobeiras e Januária, cidades que não possuem órgão de defesa do consumidor,
para que sejam instalados nessas cidades postos de atendimento para as referidas
reclamações e sugestões.

Informações colhidas em reunião
Informações  prestadas  pelo  Sr.  Eduardo  Tude,  engenheiro  e  mestre  em

telecomunicações, fundador do portal Teleco, que reúne inúmeras informações sobre
o setor de telecomunicações, com destaque para o fato de que hoje o portal Teleco é
acessado por mais de 160 países.

O  Sr.  Eduardo  Tude  destacou  em  sua  apresentação  aspectos  relacionados  à
qualidade  dos  serviços  de  telecomunicações.  Em  suas  palavras,  “se  forem
considerardas as reclamações feitas aos  call  centers, à central de atendimento da
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Anatel, aos órgãos de defesa do consumidor ou ao Procon, verificaremos que 40%,
50% delas são erros em conta. Aqui  não quero dizer que problemas de rede não
aconteçam,  mas  que  o  usuário  se  sente  mais  motivado  a  ir  a  uma  central  de
atendimento ou ao Procon quando há problema de erro em conta, o que mexe mais
diretamente  em  seu  bolso.  Porém,  esses  erros  em  conta,  muitas  vezes,
correspondem  a  plano  que  o  usuário  comprou  e  sobre  o  qual  não  tinha  um
entendimento  muito  claro;  achava  que  era  de  um  jeito  e  era  de  outro.  Essas
discrepâncias geram tais problemas, que levam aos erros em conta.

Quanto à rede, quero lembrar-lhes que a rede de celular tem uma característica
diferente da rede de telefone fixo, na qual o serviço é mais uniforme. A qualidade da
rede de celular  varia com a região, com o município e até com a localização das
estações rádio-base - ERBs -, porque há mobilidade do usuário, e varia também com
horário. Por exemplo,  em um estádio de futebol em que não há ninguém, não há
congestionamento.  Porém,  em  dia  de  jogo,  a  rede  vai  ficar  congestionada.  Isso
acontece em estádio de futebol, no centro de uma cidade e em vários lugares. Então,
esse tipo  de  problema torna  muito mais  difícil  o  projeto,  o  dimensionamento e  o
desenvolvimento de uma rede de celular.

O segundo ponto é a questão da cobertura. O projeto de uso de celular chegou ao
Brasil,  há  20  anos,  como  uma solução  de  telefone  em  carros.  Quem  se  lembra
daquele tijolão? Na época, ninguém iria imaginar que haveria um celular pequenino,
de bolso, que pudesse ser carregado para todo lado. Quando se lançou o celular, o
que  esperávamos?  Que  chegássemos  ao  meio  da  rua  e  o  celular  funcionasse;
ninguém achava que, dentro de casa ou na garagem, o celular  seria usado. Mas,
hoje,  ao  contrário,  o celular  se tornou parte imprescindível  da  nossa vida.  Aonde
vamos, queremos que ele funcione, seja na estrada, seja na fazenda, seja no clube,
seja na praia, seja dentro da nossa casa, seja no quarto, seja na cozinha, enfim, em
qualquer lugar. Essa é a nossa expectativa, mas ela não corresponde ao que, hoje,
as  operadoras  têm  condição de atender.  Então,  existem problemas de  cobertura.
Para haver  cobertura  indoor,  como todo mundo gostaria,  é preciso  avançar muito
ainda na implantação de novas tecnologias, no que chamamos de pequenas células,
que vão ser instaladas em pontos onde há muito tráfego e até mesmo dentro das
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casas.  Isso  será  necessário.  Portanto,  existe  uma  mistura  entre  o  problema  de
qualidade  e  o  problema  de  cobertura,  mas  é  importante  que  o  usuário  consiga
separá-los”.

O deputado Sargento Rodrigues perguntou ao Sr. Eduardo Tude sobre o número de
linhas  que,  em  tese,  deveriam  ser  habilitadas  em  cada  antena,  ou  seja,  quanto
suporta  cada antena  para  que  possa ofertar  um serviço  de  qualidade tanto  para
transmissão de voz como de dados.

O Sr. Eduardo Tude disse que, na realidade, “esse número que os senhores estão
procurando não existe, porque, primeiro, não se habilita a linha por antena - e essa é
a dificuldade do móvel: habilita-se a área local, o DDD, que é como está dividida a
nossa telecomunicação. Até trouxe algumas informações, alguns dados que posso
deixar com os senhores. Se formos considerar, em Minas Gerais são 7 DDDs, e se
habilita o DDD. Mas, na prática, usuários do Brasil inteiro podem usar aquela ERB,
sem falar dos que vêm de fora. Então, esse tráfego é muito variado”.

O Sr. Eduardo Tude destacou ainda que existem duas maneiras de se aumentar a
capacidade de uma antena, e uma delas é por meio de mais células, mas que há um
limite nisso, porque o 3G tem capacidade limitada. A outra maneira é por meio de
uma tecnologia mais eficiente que, por célula, terá uma capacidade 20 , 30 vezes
maior, que é o caso do 4G.

Sobre os investimentos feitos pelas operadoras, o Sr. Eduardo Tude disse que as
operadoras  fazem  investimentos  constantes  porque  o  número  de  usuários  está
sempre crescendo. Segundo ele, uma operadora de celular não pode dizer “montei
minha rede aqui e acabou”. Isso não existe. Devido ao crescimento do seu uso A rede
de  celular  tem  que  estar  sendo  constantemente  monitorada,  deve  receber
investimentos, senão chegará a um congestionamento.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  perguntou  ao  Sr.  Eduardo  Tude  se  ele  teria
condições de informar  se a  Anatel  acompanha e fiscaliza  sistematicamente esses
investimentos.  Ele  disse  que  em  julho  de  2012,  quando  a  Anatel  tomou  aquela
medida  de  suspensão  das  vendas  de  três  operadoras  no  período  de  11  dias,  a
agência reguladora pediu a todas as operadoras um plano de qualidade com metas e
investimentos  que  fizesse  face  a  esse  congestionamento  e  também  informações
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sobre como as operadoras o fariam. E isso foi apresentado à Anatel.
O deputado Sargento  Rodrigues  reiterou  que a pergunta  que gostaria  de  fazer,

assim como todos, seria a seguinte: “a Anatel  tem instrumentos para fiscalizar as
operadoras? Quem é que vai fiscalizar se houve aumento do número de células para
atender melhor ao fluxo de trânsito de dados ou de voz? Quem está aumentando?
Qual  é  o  investimento  que  está  sendo  feito?  Sabemos  que  a  lei  regulamenta  a
concessão e a permissão do serviço público. A Anatel tem instrumentos para essa
fiscalização?”.

O  Sr.  Eduardo  Tude  respondeu  dizendo  que  a  Anatel  tem  todas  as  ERBs
cadastradas.  “Todas  as  ERBs  que  entram  no  ar  são  cadastradas  na  Anatel,  até
porque  é  recolhida  uma taxa de  fiscalização”,  afirmou.  “É claro  que,  fazendo um
parêntese, se levarmos em conta as taxas de fiscalização arrecadadas no Brasil hoje
e compararmos com o orçamento da Anatel, veremos que este corresponderá a 10%
das taxas de fiscalização que deveriam servir  à  Anatel.  A maior  parte da taxa de
fiscalização vai para o Tesouro”.

O  presidente  da  CPI,  deputado  Zé  Maia,  passou  a  palavra  ao  Sr.  Hermann,
representante  da  Anatel,  e  comentou o  seguinte:  “A comissão realizou visitas  em
algumas lojas das operadoras em Belo Horizonte e o Sr. Marcelo nos acompanhou.
Em uma visita rápida a poucas lojas, detectamos vários problemas, em pouco tempo,
em quase todos os atendimentos”.

“Sr.  Hermann”,  prosseguiu o deputado,  “não estamos falando de teoria  nem de
estatísticas.  Ontem  realizamos  uma  visita,  junto  com  o  deputado  João  Leite,  o
deputado Sargento Rodrigues, o Dr. Marcelo e a assessoria da Assembleia. Nessa
visita praticamente todas as pessoas que estavam na loja e foram abordadas tinham
algum  tipo  de  problema  grave.  Logicamente,  há  o  Ministério  Público,  o  Poder
Legislativo,  os  Procons  e  muitas  pessoas  envolvidas  nesse  processo.  Na  nossa
concepção,  seria importante que o senhor  nos esclarecesse quem tem dedicação
exclusiva para isso”.

O Sr. Hermann Bergmann Garcia e Silva fez as seguintes observações:
“O  primeiro  ponto  que  considero  necessário  esclarecer  é  sobre  a  estrutura  do

modelo  regulatório  brasileiro.  Compreender  esse  modelo  traz  impactos  para  uma
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série de aspectos que estamos discutindo hoje. Aliás, o Eduardo já apontou, de forma
técnica  e  assertiva,  vários  pontos.  O  serviço  móvel  pessoal,  na  realidade,  não  é
outorgado por meio de concessão. O único serviço de telecomunicações no Brasil
que é uma concessão pública é o serviço telefônico fixo comutado. Por isso ele tem
obrigações de universalização e continuidade, sendo os bens reversíveis à União.
Esse serviço também é remunerado por tarifa.

Do ato de autorização das empresas consta uma série de obrigações que elas
devem  também  observar.  O  acompanhamento  das  operadoras  é  feito  de  forma
sistêmica e pontual, tanto de maneira centralizada na Anatel-sede como por meio de
fiscalizações realizadas no âmbito local ou nacional.  Muitas vezes, a operação da
prestadora  é  de  âmbito  nacional.  Às  vezes  temos  fiscalizações pontuais  que  são
feitas, por exemplo, só no Estado de Minas ou só no Estado do Amazonas, mas, via
de regra,  elas  são sistêmicas.  A Superintendência  de  Controle  de  Obrigações da
Anatel tem a competência regimental de acompanhar esses indicadores. Anualmente
ela instaura um procedimento de apuração dos cumprimentos de obrigações, para
aferir,  a partir  do desempenho da prestadora sua adesão ou não aos indicadores
estabelecidos no regulamento de gestão de qualidade.

Essa base de dados é importantíssima, porque sinaliza para a agência problemas
no setor. Por exemplo, a cobrança é sempre o item mais reclamado. Em torno de
40%. O tema de cobrança é o mais reclamado, e é óbvio que esse é um item muito
amplo.  Dentro do item cobrança,  há uma série de subitens relativos a esse.  Tais
sensores são importantes para a agência, porque, a partir deles, ela vai dar início a
procedimentos  de  fiscalização  para  aprofundar  a  análise  das  reclamações.  Por
exemplo, em 2013, o serviço móvel pessoal de Minas Gerais registrou, na Anatel, 155
mil reclamações.

Trimestralmente, na Anatel,  temos o que chamamos de missões de fiscalização,
voltadas  para  apurar  se  o  que  foi  apresentado  pelo  Plano  Nacional  de  Ação de
Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal, de fato, está sendo cumprido.

Especificamente em relação à missão que os deputados relataram, relativamente
aos problemas nas lojas de atendimento, a Anatel fiscaliza essas lojas e tem diversos
relatórios comprovando irregularidades nesse atendimento. A fiscalização da agência
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é feita de forma sistêmica, porque, se caracterizamos poucos casos e esses poucos
casos podem ser representados como pontuais, é sempre importante ampliarmos a
base  de  usuários.  Quando  tratamos,  por  exemplo,  de  reclamação  de  não
fornecimento de contrato de prestação de serviços, estamos fazendo a análise de
milhares de casos.

Quanto  à  questão  de  reclamação  de  usuários,  a  própria  Resolução  nº  477
estabelece que o usuário pode, sim, reclamar pessoalmente nas lojas da prestadora.
Se a prestadora está redirecionando seu atendimento ao call center, isso se trata de
uma infração administrativa a ser apurada pela agência”.

O  deputado  João  Leite  comentou  sobre  a  questão  dos  celulares  pré-pagos.  A
Resolução nº 447 dispõe que o usuário deve ter à sua disposição recurso que lhe
possibilite a verificação, em tempo real, do crédito existente, bem como do prazo de
validade,  de  forma  gratuita.  O  usuário  deve  ser  comunicado  quando  os  créditos
estiverem  na  iminência  de  acabar.  Entretanto,  efetivamente  isso  não  acontece.  A
pessoa não tem essa informação on line, não tem como acompanhar.

Requerimentos aprovados
Requerimento do deputado Sargento  Rodrigues em que convida a  participar  de

suas  visitas  externas  in  loco o  Sr.  Hermann  Bergmann  Garcia  e  Silva,  gerente
regional  da  Anatel  em  Minas  Gerais,  bem  como a  equipe  de  fiscalização  dessa
agência reguladora.

Requerimento assinado pelos deputados da comissão da CPI para que seja ouvido,
nesta  comissão,  o  Sr.  Gláucio  Lima  Siqueira,  engenheiro  eletrônico  e  de
telecomunicações.

Requerimento do presidente desta comissão em que solicita à Anatel o envio a esta
Casa dos relatórios elaborados pela agência que se referem à emissão de radiação
por estações rádio base em Minas Gerais.

3.1.9. 10ª Reunião Ordinária - 2/10/2013
Local: Plenarinho II
Informações colhidas em reunião
A professora  Adilza Condessa Dode,  diretora e consultora da MRE Engenharia,

discorreu sobre os riscos à saúde humana em decorrência da exposição às radiações
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eletromagnéticas em virtude do uso de telefone celular.
Além  da  revisão  de  literatura  apresentada,  relatou  a  sua  tese  de  doutorado

aprovada  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saneamento,  Meio  Ambiente  e
Recursos  Hídricos  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  que  investigou  a
relação entre a mortalidade por neoplasias e a telefonia celular em Belo Horizonte.

A pesquisa consistiu em um estudo epidemiológico, do tipo ecológico, no Município
de  Belo  Horizonte.  Foram  levantados  o  número  de  antenas  de  telefonia  celular
instaladas no município e o número de óbitos por neoplasias por regional e por setor
censitário em um período de 10 anos - de 1996 a 2006. Além disso, foi realizado um
monitoramento ambiental dos campos eletromagnéticos onde se concentra o número
maior de antenas.

A professora pesquisou as taxas de mortalidade por neoplasia em cada região e a
distância entre cada região e as estações rádio base - ERB. Constatou que em um
raio  de  até  100  metros  de  uma ERB,  a  taxa  de  mortalidade  foi  de  43,42/10.000
habitantes; em um raio de até 200 metros, a taxa foi de 40,22/10.000 habitantes; em
um raio de até 300 metros, a taxa foi de 37,12/10.000 habitantes; em um raio de até
400 metros a taxa foi de 35,80/10.000/habitantes; e em um raio de até 500 metros, a
taxa foi de 34,76/10.00/habitantes. Os resultados sugerem que há uma relação entre
a ocorrência de neoplasia e a proximidade de uma ERB.

Ainda segundo a professora, as faixas de frequências em que as operadoras de
telefonia celular têm permissão da Anatel para operar variam de 824MHZ a 1,85GHz.
As  radiações  eletromagnéticas  nessa  faixa  são  consideradas  não  ionizantes.  A
diferença entre radiações não ionizantes e ionizantes é que estas últimas têm energia
suficiente para tirar  os elétrons de suas órbitas ao redor dos átomos e ionizá-los,
enquanto as não ionizantes apenas geram aquecimento do organismo interno.

A pesquisadora informou também que estudos científicos recentes indicam que a
exposição  aos  campos  elétricos  e  eletromagnéticos  na  faixa  não  ionizante  do
espectro eletromagnético de baixas e altas frequências pode interagir com o sistema
biológico humano e aumentar o risco de câncer e outras doenças crônicas.

De acordo com a  Sra.  Adilza,  há  evidência  crescente  sobre  possíveis  danos  à
saúde humana associados à exposição aos campos eletromagnéticos, uma vez que o
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organismo é um sistema bioelétrico, e as funções vitais do coração e do cérebro são
reguladas por sinais bioelétricos internos.

À medida que aumenta o número de celulares em uso, aumenta a necessidade de
novas ERBs. Segundo a expositora, dados da Anatel mostraram que até o ano de
2003,  o  total  de  ERBs instaladas  pelas  operadoras  em Belo  Horizonte  eram 474
unidades. Em 2006, este número subiu para aproximadamente 856. Com a pesquisa
georreferenciada,  constatou-se  que  a  maior  parte  das  ERBS  -  aproximadamente
39,60% delas - se concentra na regional centro-sul do município.

A professora criticou a Lei Federal n° 11.934, de 5/5/2009, que dispõe sobre limites
à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, altera a Lei
nº 4.771, de 15/9/1965 e dá outras providências. Segundo ela, a norma seguiu os
padrões da International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP -,
que não consideram efeitos crônicos da exposição a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos de baixas intensidades e de longa duração e que,  portanto,  são
obsoletos e inadequados, além de apenas levar em conta a redução de custos para a
indústria.

A pesquisadora sugeriu que o Brasil adote padrões mais rigorosos para reduzir a
exposição humana a campos eletromagnéticos, a exemplo da Suíça, Itália, Rússia,
China, Comissão Federal de Comunicações dos EUA (limites para exposição parcial
da cabeça), que optaram por adotar uma estratégia mais preventiva e oferecer mais
segurança e qualidade de vida à população. Propôs também as seguintes medidas:

1. vedação de licenciamento ou de uso de Wi-Fi, Wireless, WiMAX ou quaisquer
outras formas de tecnologias de comunicação sem fio,  particularmente a telefonia
celular, interiores ou exteriores, que se localizem em - ou que transmitam sinal para -
hospitais,  residências, creches, casas de repouso, ou quaisquer outras edificações
passíveis de ocupação humana;

2. exigência pelos governos, como alternativa, de tecnologias seguras tais como os
cabos de fibra ótica;

3. desencorajamento ou proibição de uso de telefones celulares por crianças e pré-
adolescentes;

4. utilização de celular por adultos somente em caso de extrema necessidade e
pelo menor tempo possível;
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5. utilização sempre que possível de recursos como fones de ouvido, viva voz, e
envio de mensagens;

6. proibição de campanhas publicitárias dirigidas a crianças e pré-adolescentes que
estimulem o uso de celular;

7. reserva de área nos prédios para que as pessoas possam usar o aparelho celular
sem causar poluição para as outras pessoas que se encontram próximas;

8. proibição ou desencorajamento da utilização do telefone celular em ambientes
fechados  como no interior  de  automóveis,  metrô,  aviões,  entre  outros,  devido  ao
efeito de blindagem metálica desses ambientes, o que resulta em baixos níveis de
recepção. Sob essas condições, o aparelho móvel amplificará o nível de transmissão
celular,  resultando  em  níveis  mais  elevados  de  exposição  humana  do  que  em
ambientes abertos;

9.  desaconselhamento  do  uso  de  telefone  celular  por  pessoas  portadoras  de
próteses metálicas, principalmente marcapasso;

10. elaboração de cartilha pelo Sistema Único de Saúde com orientações sobre o
uso responsável do telefone celular.

3.1.10. 11ª Reunião Ordinária - 9/10/2013
Local: Plenarinho II
Informações colhidas em reunião
Sr.  Gláucio  Lima  Siqueira,  professor  e  coordenador  do  Ciclo  Básico  do  Centro

Técnico Científico da PUC-Rio e especialista em radiopropagação, foi convidado para
expor sobre a evolução tecnológica e os riscos à saúde.

O  professor  explicou  que  o  sistema  de  telefonia  celular  utiliza  ondas
eletromagnéticas para propagar o sinal. Uma vez que a onda eletromagnética é uma
oscilação de campos, se esta oscilação for muito alta, ela transportará uma carga de
energia  muito  grande,  que  tem  capacidade  para  interagir  com  as  moléculas  do
organismo humano, causando nele problemas progressivos, cumulativos.

Porém,  se  emitidas  estão  abaixo  de  uma  certa  frequência,  as  ondas
eletromagnéticas são consideradas não ionizantes. Podem aumentar a temperatura
corporal, mas sem provocar danos ao organismo. Como exemplos de aparelhos que
emitem ondas não ionizantes e que provocam efeito térmico molecular, o professor
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mencionou o forno micro-ondas, o rádio, o telefone sem fio, a televisão e também o
telefone celular.

O Sr. Gláucio Lima ressaltou que o sistema de telefonia celular não pode transmitir
potências altas porque ele depende de várias antenas para que o sinal seja replicado.
Dessa  maneira,  a  altura  de  cada  antena  deve  ser  pequena  -  40  metros
aproximadamente - e a sua potência também é diminuída para cerca de 10W. Como
referência  para  comparação,  o  professor  mencionou  as  antenas  de  rádio,  que
apresentam, em geral, uma altura de 300 metros e transmitem uma frequência de
100W.

Outro ponto esclarecido pelo professor foi o aumento de temperatura provocado
pelas ondas eletromagnéticas no corpo humano. Segundo explicou, parte da energia
térmica é absorvida pelo corpo e a outra parte é devolvida para o meio exterior. Essa
energia que penetra o organismo não causa efeitos biológicos porque o organismo
tem a capacidade de se adaptar a essas alterações, mantendo sua temperatura em
torno de 36ºC para o perfeito funcionamento dos tecidos. Além disso, o calor  não
pode ser acumulado nas células.

De  acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  a  irradiação  de  4  W  por
quilograma é capaz de aumentar a temperatura em 1 grau. Assim, para evitar esse
aquecimento, calcula-se que o máximo de irradiação tolerável para as pessoas que
trabalham  com  telecomunicações,  com  antenas  e  radiações  é  de  0,4W  por
quilograma.  O  nível  considerado  seguro  para  a  saúde  pública  é  de  0,08W  por
quilograma.

O professor  afirmou que a energia eletromagnética utilizada pelo celular  é mais
baixa  do  que  a  própria  energia  das  nossas  moléculas  e  criticou  os  estudos  que
apontam os malefícios causados pela radiação celular, na sua opinião, tendenciosos
e  sem  critério  científico.  Entretanto,  ele  disse  que  a  Agência  Internacional  para
Pesquisa sobre Câncer - Iarc - classifica a radiação emitida pelas antenas de celular
como 2B e a reconhece como possivelmente carcinogênica, o que seria um indicativo
da necessidade de pequisas mais detalhadas sobre o assunto.

O Sr. Gláucio pontuou como principais exigências legais para instalação de antenas
de transmissão para celulares as seguintes: 500 metros entre torres, distância de 5
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metros dos limites do terreno, distanciamento de 30 metros dos locais habitados da
direção  do  lóbulo  principal  da  antena  e  necessidade  de  Relatório  de  Impacto
Ambiental - Rima. Na opinião dele, o fato de em cada cidade haver uma legislação
diferente dificulta a padronização e o entendimento das pessoas leigas. Além disso,
em  sua  opinião,  essas  exigências  são  desproporcionais  ao  efeito  causado  pela
propagação da frequência emitida pelas estações rádio-base.

Por  fim,  o  professor  relatou  que já  mediu  a  frequência  dos  níveis  de  radiação
emitida pelas antenas de celular em várias regiões do País e, na sua avaliação, esses
níveis  são  muito  baixos.  Concluiu  enfatizando  que,  pelo  fato  de  os  campos
eletromagnéticos  utilizados  em  telefonia  celular  não  serem  ionizantes,  eles  não
provocam efeito danoso para a saúde.

Também foi ouvido o Sr. Fernando Antônio Pereira Cançado, coordenador geral do
Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Sinttel  -,
representando também o presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Telecomunicações - Fittel -, Brígido Ramos.

O Sr.  Fernando falou sobre o teleatendimento,  o  call  center,  como é chamado.
Segundo  ele: “As  clássicas  telefonistas  não  existem  mais”,  acontecendo  então  a
tragédia do teleatendimento.

O Sr. Fernando teceu comentários sobre as condições aviltantes das relações de
emprego e de trabalho desse segmento laboral. Segundo ele, “antes, as telefonistas
trabalhavam 6 horas, tinham pausas frequentes e todos os benefícios que a empresa-
mãe oferecia como treinamentos frequentes,  revezamentos,  tíquete refeição,  bons
planos de saúde e principalmente salário digno. Hoje não, esses trabalhadores em
suas baias ou postos de atendimento - PAs - são submetidos a todo tipo de pressão.
Baixos salários, salário mínimo e, em algumas situações, abaixo disso; coação, que
são formas coercitivas de trabalho,  assédio moral e em muitos casos, sexual,  em
relação às moças e aos homossexuais; medição com data e hora marcadas pela
Anatel - ela marca o dia para fazer a medição, o que é um absurdo, é uma coisa
totalmente  estapafúrdia  e  fora  de  propósito  -  obrigando  os  trabalhadores  a
trabalharem quase que de forma ininterrupta,  pois  no  dia em que a  Anatel  faz a
medição os trabalhadores não podem nem ir ao banheiro.”
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O Sr. Marcelo Barbosa pediu ao Sr. Fernando mais detalhes acerca do fato de a
Anatel informar com antecedência o dia da medição. O Sr. Fernando disse que este é
um fato normal. Segundo ele: “Eu já sabia que isso acontecia. Ontem, antes de vir
aqui, confirmei com trabalhadores de várias empresas como Contax e Atento. Isso foi
confirmado, é fato. Aliás, foi denunciado na audiência que tivemos na OAB.”

Complementou  o  Sr.  Fernando  que:  “no  dia  da  medição,  os  trabalhadores  não
conseguem sair  da sua baia,  da seu PA.  Eles  não têm tempo de ao banheiro.  A
pessoa passa praticamente 6 horas ali, para dar vazão ao fluxo, para que naquele dia
a coisa flua de forma a não afetar os indicadores da Anatel.  É um jogo de carta
marcada, não tenham dúvida.”

E prosseguiu:  “O calo nas cordas vocais também inutiliza muita gente. Algumas
ficam inutilizadas, outras fazem reabilitação para adquirirem novo timbre e estilo de
voz. A pausa para banheiro também não é permitida em muitas empresas. Outro dia
apareceu uma empresa que obrigava o trabalhador a usar um fraldão.”

Também fez considerações o Sr. Ítalo Márcio, trabalhador da Telemont, que presta
serviços de rede para a Oi de forma terceirizada.

Informou ele:  “Trabalhei  para a Tim durante seis anos,  no  call  center.  Estou na
minha  segunda  gestão  no  mandato  como  diretor  da  executiva  do  sindicato  de
telecomunicações. Estou ciente e consciente de todos os problemas apresentados”.
Além disso, o Sr. Italo comentou que a demora no atendimento de  call center já é
planejada.

Ainda disse: “O cara tem de esperar. O cliente vai ficando nervoso, até que não
queira mais cancelar. Ele desiste daquilo. Não há mais interesse para o cliente fazer o
cancelamento,  pois  a  demora  é  muito  grande.  Ele  acaba  permitindo ficar  com  o
serviço, na modalidade em que está. Ele prefere isso a fazer o cancelamento, que
causará um transtorno muito maior para ele”.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  perguntou  ao  Sr.  Ítalo:  “A empresa  orienta  os
funcionários a fazer isso”?.

O Sr. Ítalo Márcio disse que há, sim, um treinamento para que o consumidor não
cancele sua assinatura.

Requerimentos aprovados
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Requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada visita
da CPI da Telefonia, in loco, aos centros de atendimento telefônico das operadoras de
telefonia móvel, call centers, para apurar possíveis irregularidades informadas a esta
comissão.

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que se solicita ao presidente da
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - o agendamento de uma reunião,
com os membros da Comissão Especial da Telefonia da Câmara Municipal de Juiz de
Fora,  já  que há necessidade de melhorias na prestação dos serviços de telefonia
móvel naquela municipalidade.

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita sejam juntados documentos
relativos  às  reclamações  dos  cidadãos  Anderson  e  Wellington,  recebidas  pela
comissão, a fim de subsidiar a elaboração do relatório final da CPI da Telefonia.

Requerimento do deputado João Leite, relator desta comissão, no qual se solicita,
na condição de relator desta CPI, seja encaminhado ofício à operadora de telefonia
Oi,  a  fim de que informe o motivo  pelo qual  o consumidor  Manoel  Gonçalves de
Freitas,  residente na  Rua Olivier  Teixeira,  em Pedro Leopoldo,  mesmo não tendo
nenhuma pendência perante esta operadora, não logra êxito em suas tentativas de
mudar o plano de telefonia.

Requerimento do deputado João Leite em que solicita seja encaminhado ofício à
operadora  de  telefonia  Oi  a  fim  de  que  informe  o  motivo  que  impede  o
prosseguimento  da  instalação  e  consequente  fornecimento  de  internet  Velox,
objetivando-se atender integralmente à população do Município de São José da Lapa.

3.1.11. 12ª Reunião Ordinária - 23/10/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Do  Sr.  João  Batista  de  Rezende,  presidente  da  Anatel,  discorrendo  sobre  a

impossibilidade de o gerente regional desse órgão em Minas Gerais e de sua equipe
de fiscalização participarem de visita secreta, em resposta ao Ofício nº 58/2013 desta
comissão;

Do vereador Werley Glicério Furbino de Araújo, presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga,  esclarecendo  que  o  Procon  Municipal  está  disponível  para  colher
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reclamações  e  sugestões  quanto  ao  serviço  de  telefonia  móvel  na  região,  em
resposta ao Ofício nº 35/2013 desta comissão;

Do Sr. Carlos Renato Parreiras Quadros, solicitando a oportunidade de depor nesta
comissão em virtude do conhecimento de fatos graves sobre o assunto.

Requerimentos aprovados
Requerimento  dos  deputados  João  Leite,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Gustavo

Valadares e do próprio presidente ad hoc em que solicitam seja prorrogado o prazo
de funcionamento desta comissão por 60 dias.

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada a
oitiva de Carlos Renato Parreiras Quadros, com o intuito de propiciar sua exposição
sobre  os  graves  fatos  de  que  possui  conhecimento,  referentes  ao  segmento  da
telefonia, bem como solicitar as medidas cabíveis.

3.1.12. 13ª Reunião Ordinária - 06/11/2013
Local: Plenarinho II
Informações colhidas em reunião
O deputado Sargento Rodrigues fez breve exposição sobre a visita desta comissão

às  operadoras  de  telefonia  situadas  na  Avenida  Afonso  Pena,  nesta  capital,
enfatizando que mais uma vez “constatou-se aquilo que o contribuinte, o consumidor
está dizendo todos os dias, ou seja, está clamando, pedindo socorro pelo amor de
Deus. Na operadora Vivo, a vergonha, o vexame foi algo incalculável”.

Segundo o deputado, referindo-se à visita realizada, destacou que “a Sra. Maria
Abigail  Gomes de Lima,  de  63 anos,  relatou que foi  procurada várias  vezes pela
empresa Vivo,  que lhe  ofereceu vantagens para que mudasse de operadora.  Ela
acabou aceitando. Desde então, o seu celular ficou sem sinal. Essa senhora, de 63
anos de idade, foi à empresa Vivo, no Centro de Belo Horizonte, resolver o problema.
A empresa  Vivo,  por  meio  de  sua loja,  nesse  endereço,  ao  fazer  o  atendimento
presencial daquela senhora, pediu-lhe que utilizasse o atendimento expresso, que é
feito por meio de telefone.

Embora estivesse dentro da loja, essa senhora de idade foi orientada a utilizar o
atendimento  expresso.  Pasmem:  essa senhora  estava  na  operadora  Vivo,  de  pé,
aguardando atendimento durante duas horas. Estava há duas horas de pé, tentando



195
____________________________________________________________________________

ser atendida, quando os membros da CPI chegaram para fazer uma fiscalização in
loco.

Ao lado dela estava o aposentado José Luís do Nascimento, de 73 anos. Ele nos
disse que foi à loja da Vivo pedir o cancelamento do seu contrato, mas foi informado
de que essa operação só poderia ser feita pela linha expressa. Ele ficou também
praticamente duas horas aguardando atendimento.

Requerimentos aprovados
Requerimento dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Ulysses Gomes em

que  solicitam  seja realizada  audiência  pública  desta  comissão  nos  Municípios  de
Ituiutaba, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia para verificar,  in
loco, os  problemas  apresentados  pelo  serviço  de  telefonia  móvel  no  interior  do
Estado.

Requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja ouvido nesta
reunião o Sr. Thiago Ribeiro de Oliveira, representante da Sinttel.

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita providências para anexar ao
relatório final da CPI queixas dos consumidores John Vivona e Lélia Veiga feitas às
operadoras da telefonia móvel  Oi e TIM quanto à queda constante de chamadas,
mesmo estando pagas; também quanto ao período de serviço que termina antes do
crédito;  e ainda quanto ao fato de os valores da Oi,  TIM e CTBC serem altos no
município.

3.1.13. 14ª Reunião Ordinária - 06/11/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete do Ministério das

Comunicações, em resposta ao Ofício nº 011/2013 que solicita informações acerca
dos fundos Fust, Fistel e Funttel; do Sr. Marco Antônio Borges, executivo de relações
institucionais  da  Oi  Minas  Gerais,  em resposta  ao  Ofício  nº  59/2013  que solicita
melhorias para o serviço Oi Velox no Município de São José da Lapa; do Sr. Rodrigo
Lucena, diretor de Rádio e de Televisão desta Casa, que, em resposta ao Ofício nº
62/2013,  informa  que,  devido  ao  excesso  de  atividades  e  à  necessidade  de  dar
tratamento  equânime  a  todas  as  comissões,  não  tem  condições  estruturais  para
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garantir as gravações de todas as reuniões da CPI.
Informações colhidas em reunião
Nesta reunião foi ouvido o Sr. Carlos Renato Parreiras Quadros, que apresentou

informações  sobre  a  má  prestação  do  serviço  de  telefonia  móvel,  destacando
diversas irregularidades cometidas pelas prestadoras, tais como cobranças indevidas,
ausência  de  informações  ao  consumidor  e  demora  no  tempo  de  atendimento.
Segundo o Sr.  Renato, ele tem mais de 2.400 reclamações registradas no  site  da
Anatel,  relatando  problemas por  ele  enfrentados  na utilização da  telefonia  móvel,
dados que se encontram inseridos nos anexos deste relatório.

3.1.14. 15ª Reunião Ordinária - 27/11/2013
Local: Plenarinho II
Correspondências recebida
Dos  Srs.  João  Antônio  da  Trindade  e  Moacir  Eudes  de  Sena,  respectivamente

prefeito e vereador de Baldim, para que seja solicitada às empresas Vivo e Claro, que
atendem o município, a instalação de torres para melhorar a qualidade do sinal da
zona rural e distritos. Esclarecem ainda que têm interesse em que outras empresas
também possam instalar antenas no município.

Requerimentos aprovados
Requerimento dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues em que solicitam

seja encaminhado pedido ao Procon de Sete Lagoas que relate por escrito à CPI da
Telefonia o contexto em que se inserem os atendimentos das operadoras de telefonia
na cidade de Sete Lagoas.

Requerimento dos deputados João Leite, Duílio de Castro e Sargento Rodrigues em
que solicitam seja encaminhado ao Procon de Sete Lagoas pedido para que este
encaminhe  à  CPI  da  Telefonia  cópias  das  reclamações  sobre  as  operadoras  de
telefonia de Sete Lagoas.

Requerimento  do  deputado Celinho  do Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  desta  comissão  no  Vale  do  Aço  para  debater  a  defasagem
tecnológica, os problemas de sinal, as cobranças indevidas e os atos de desrespeito
ao  consumidor  por  parte  das  empresas  de  telefonia  na  região;  para  que  seja
solicitado às operadoras Vivo, Claro, Oi e Tim o plano de expansão da qualidade de
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serviço para o Bairro Cidade Nova, no Município de Santana do Paraíso; para que
seja realizado debate sobre  a  falta  de  sinal  no  referido  bairro;  e para que sejam
debatidas  pela  comissão  a  falta  de  investimento  e  a  defasagem  tecnológica  em
telefonia móvel, que vêm causando danos aos cidadãos dos Distritos de Divino do
Traíra e São José do Acácio, no Município de Engenheiro Caldas, Minas Gerais.

3.1.15. 16ª Reunião Ordinária - 4/12/2013
Local: Plenarinho II
Informações colhidas em reunião
Compareceu  a  esta  comissão  o  Sr.  Marcelo  Gonçalves  Campos,  auditor  do

Ministério  do  Trabalho,  que  abordou  questões  relacionadas  ao  trabalho  exercido
pelos  empregados  das  empresas  de  call  center,  destacando  que,  em  seu
entendimento, tais trabalhadores deveriam ser contratados pelas próprias operadoras
de telefonia, e não por empresas terceirizadas, tal como ocorre.

O Sr. Marcelo comentou situações que demonstram os abusos praticados por tais
empresas.  Segundo ele, “o sistema de produtividade das empresas de  call  center
pontua se o empregado adoece ou não. Por exemplo, se o empregado tem uma gripe
ou uma pneumonia e vai a um médico que lhe recomenda repouso, ao apresentar o
atestado à empresa de call center, ele vai pontuar negativamente a sua produtividade,
ou seja,  vai  perder  remuneração.  Vejam a que ponto  chegou,  nesse caso,  o  call
center: impõe um sistema de produtividade e critérios para aferir  tal  produtividade
que, enfim, impede o trabalhador de exercer o seu direito”.

“Então,” prosseguiu, “num determinado dia, se o funcionário estiver passando por
um problema estomacal ou intestinal e precisar ir ao banheiro com maior frequência,
o trabalhador vai pontuar negativamente a sua produtividade. Por exemplo, a mulher
que está no período menstrual e precisa ir ao banheiro para cuidar de si de forma
mais detalhada vai pontuar negativamente a sua produtividade. Então, é comum, nos
call centers dessas empresas ilegalmente terceirizadas pelo sistema de telefonia, a
imposição de sistemas de produção e de controle desses trabalhadores que beiram a
degradação”.

O  Sr.  Marcelo  destacou  que  se  encontra  em  curso  no  Ministério  do  Trabalho
fiscalização com o objetivo de apurar a caracterização de trabalho degradante pelas
empresas de call center.
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3.1.16. 17ª Reunião Ordinária - 11/12/2013
Local: Plenarinho II
Correspondência recebida
Correspondência: da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete

do ministro das Comunicações, encaminhando nota informativa a respeito do Funttel.
Informações colhidas em reunião
Compareceram a esta comissão os Srs.  Eduardo Levy Cardoso Moreira,  diretor

executivo  do  Sindicato  Nacional  das  Empresas  de  Telefonia  e  de  Serviço  Móvel
Celular e Pessoal - SindiTelebrasil; Erik Cordeiro Caldas Fernandes, diretor regional
da Claro S.A., representando o presidente Carlos Zenteno; José Luiz Gattás Hallak,
diretor de Relações Governamentais da Oi, representando o presidente Zeinal Bava;
André Gustavo Rodrigues Rosa, gerente de Relações Institucionais da TIM Brasil,
representando  o  presidente  Rodrigo  Abreu;  Enylson  Camolesi,  diretor  de
Relacionamento  Institucional  da  Vivo,  representando  o  presidente  Antônio  Carlos
Valente da Silva; e Luiz Eduardo da Cunha Peppe, assessor de relacionamento da
CTBC, representando o presidente Divino Sebastião de Souza.

Todos  os  representantes  mencionados  apresentaram  considerações  sobre  o
volume de investimento de cada uma das operadoras com atuação em Minas Gerais,
bem como sobre a respectiva atuação no que tange às reclamações apresentadas
pelos consumidores, dados que podem ser consultados com mais detalhes nas notas
taquigráficas da reunião, parte integrante dos anexos deste relatório.

Ao  comentar  sobre  a  diferença  entre  o  serviço  pré-pago  e  o  pós-pago,  o  Sr.
Eduardo Levy esclareceu que os planos pós-pagos são planos em que as pessoas
pagam  uma  taxa  mesmo  se  não  usam  o  serviço.  Segundo  ele,  simplesmente
comparar  o  valor  de  1  minuto  em  um  determinado  plano  sem  se  levar  em
consideração o conjunto do plano pode trazer distorções e a percepção de que haja
no plano pré-pago um pagamento maior.

Em complemento, comentou o Sr. Eduardo que a conta média do cliente pós-pago
é mais alta, mas ele representa apenas 20% do total da base. O pré-pago representa
80% do total dos clientes. Os clientes que não têm conta são 80% da base.

Em relação à área de cobertura, o Sr. Eduardo informou que, segundo os editais de



199
____________________________________________________________________________

concessão, o município é considerado atendido quando a área de cobertura contiver
pelo menos 80% da área urbana do distrito sede.

Se  a  operadora  atender  80%  da  área  urbana  do  distrito  sede,  estará  com  as
condições atendidas. Em relação à cobertura nas estradas, não há em nenhum edital
obrigação alguma de cobertura de 1cm sequer. Nenhum edital obriga a cobrir nem
1cm de estrada.

Após os debates de  todos  os representantes da operadoras  de telefonia móvel
presentes nesta comissão, o relator, deputado João Leite, defendeu a necessidade de
as operadoras atuarem em diversas frentes,  com vistas  à melhoria do serviço de
telefonia  móvel  no  Estado.  Entre  as  medidas  sugeridas  pelo  deputado,  está  a
necessidade de instalação em cidades como Sete Lagoas e Ituiutaba de atendimento
regionalizado pelas empresas de telefonia.

Além disso, o relator falou da necessidade de as operadoras realizarem um mutirão
no Estado para solução de várias reclamações que se avolumam tanto nos Procons
quanto na Justiça. O deputado salientou também a importância de implementação,
por  parte  das operadoras,  de  um atendimento diferenciado aos  idosos,  tanto  nos
serviços de call center quanto nas lojas físicas.

3.2. Documentos recebidos
A prova documental consistiu em informações e documentos requisitados por esta

CPI  e  documentos  entregues  por  entidades,  operadoras  e  pessoas  físicas
espontaneamente.

*  -  O  quadro  com  as  informações  e  documentos  requisitados  pela  CPI  e  os
documentos entregues pelas entidades, operadoras e pessoas físicas foi publicado
no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

3.3. Visitas realizadas
3.3.1. Visita às lojas das operadora no Shopping Diamond Mall
Os deputados desta comissão parlamentar de inquérito fizeram uma visita surpresa

em 24/9/2013 a três lojas de telefonia celular do shopping Diamond Mall, em Belo
Horizonte.  Na visita  realizada,  os  deputados ouviram clientes  que estavam sendo
atendidos e funcionários das empresas telefônicas Vivo, Claro e Oi, nesta ordem.

O  problema mais  grave  foi  detectado  na  loja  da  Oi,  onde  Juliana  Damasceno
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reclamou  que  a  empresa  estava  querendo  obrigar  a  mãe  dela,  Ronilda  Alves,  a
comprar dois  chips para habilitar  um aparelho  smartphone.  Segundo Juliana, a Oi
alegava que esse era o procedimento em se tratando de celular pré-pago, que era o
caso de Ronilda. Juliana reclamou ainda que a loja no Diamond era a quinta que ela
procurava para tentar resolver o problema de sua mãe, uma idosa de 60 anos, e que
a resposta era sempre que teria realmente de comprar os dois chips.

A gerência da loja da Oi primeiramente informou que essa era uma prática não
somente  da  Oi,  mas  de  todas  as  operadoras.  Mas,  atendendo  aos  deputados,  a
operadora deu outro encaminhamento à demanda, de maneira que foi agendada a
habilitação  do  aparelho,  com a  exigência  de  apenas  um  chip,  e  não dois,  como
haviam informado. O deputado Sargento Rodrigues, que intermediou a solução, disse
que a exigência inicial de dois chips configurava a chamada venda casada, passível
de pena pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Outra cliente, desta vez da Vivo, Juliana Macedo, informou que estava na loja para
reclamar  de  uma  cobrança  indevida  em  sua  conta  do  plano  Controle  Ilimitado.
Segundo ela, em sua conta veio um valor de R$120,00 a mais, o que a levou a ligar
para a central de atendimento da empresa para reclamar. Depois de 1 hora e 20
minutos, já no quarto atendente, informaram que o valor seria estornado, o que não
ocorreu. Em vez disso, cobraram mais R$80 em sua conta.

Cobrança indevida também foi a reclamação de Daniel Mesquita na Vivo. Disse que
veio uma conta de R$54,00, mas no período a que se referia a fatura ele estava no
exterior.  Mesquita  afirmou  que  já  tinha  reclamado  da  empresa  por  telefone,  não
obtendo êxito. Depois, foi à loja da Vivo, mas esta o direcionou para o atendimento
telefônico. Cansado de tantas idas e vindas, o cliente disse que preferiu pagar a conta
porque não tinha esperança de solução e queria evitar mais amolações.

Também  na  Vivo,  o  deputado  Sargento  Rodrigues  verificou,  nos  contratos  de
clientes,  o não cumprimento do que está previsto no CDC. De acordo com ele,  a
empresa e outras do setor não colocavam os detalhes do plano negociado com seus
clientes,  lançando  as  informações  de  forma genérica  em  um  contrato  padrão.  O
deputado afirma que essa situação se repete tanto no caso de contratos de clientes
novos como nos daqueles que já estão vinculados à empresa e mudam de plano.
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A gerente das lojas Vivo em Minas Gerais, Cláudia Rezende Tavares, disse que iria
encaminhar as reclamações à diretoria da empresa e dar retorno à comissão.

Já na loja da Claro, o cliente Antônio Silva também reclamou de cobrança indevida
em seu plano, em que tem direito a 1.000 minutos de bônus. De acordo com ele, não
foi  atingido  esse  limite  de  ligações.  A  gerência  da  Claro  ficou  de  verificar  a
reclamação e, no caso de confirmar o erro da empresa, efetuar a devolução do valor
cobrado a mais.

Os deputados João Leite e Sargento Rodrigues orientaram Antônio quanto a seus
direitos, se a empresa informar que a cobrança foi correta. Nesse caso, a Claro terá
que  justificar  e  mostrar  ao  cliente  de  forma detalhada  como se  deu a  cobrança,
conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

3.3.2.  Participação  da  Comissão  no 1º  Seminário  da  Telefonia  Móvel  em  Porto
Alegre (RS)

O deputado Zé Maia, presidente da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais participou, no dia 29/8/2013, do encontro, que contou com a presença
de deputados estaduais de 20 Estados brasileiros. As principais questões debatidas
foram a proposta do novo marco regulatório das telecomunicações e a mobilização
nacional das 16 CPIs da Telefonia já instaladas e ainda por instalar nas Assembleias
Legislativas do País.

O evento, realizado na sede do Legislativo gaúcho, foi uma promoção conjunta da
CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul  -  ALRS - e da
Comissão Especial  das  CPIs  da  Telefonia  da  União  Nacional  dos  Legisladores  e
Legislativos Estaduais - Unale.

Em sua participação no seminário,  Zé Maia  destacou um ponto  importante que
surgiu das audiências públicas da CPI da Telefonia mineira: “Trata-se do problema
levantado,  pelo  Ministério  Público  Federal,  das  radiações  das  antenas  e  dos
aparelhos,  a partir  do trabalho científico da engenheira e pesquisadora da UFMG
Adilza Dode, a qual desenvolveu estudo que atesta a nocividade das antenas e dos
aparelhos  celulares.  Ou seja,  é  um  problema de  saúde  pública.  Nesse  contexto,
vamos propor um projeto de lei para que empresas que comercializem os celulares
coloquem  na  embalagem  o  nível  de  radiação  presente  em  cada  aparelho.  Com
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investimento, pode-se reduzir o nível de radiação”, disse.
O parlamentar mineiro informou que a pesquisa desenvolvida na UFMG despertou

o interesse das demais CPIs, que pediram mais informações sobre esse estudo, que
mostra a correlação entre os casos de óbito por neoplasia e a localização de antenas
de telefonia celular, em Belo Horizonte.

O  presidente  da  CPI  da  Telefonia  da  ALMG  elogiou  também  a  apresentação,
durante  o  seminário,  do  jornalista,  escritor  e  consultor  em  telecomunicações
Ethevaldo  Siqueira,  que  reconheceu  que  "a  legislação  de  telecomunicações
envelheceu rapidamente no País. O setor precisa com urgência de um novo marco
regulatório e o Brasil precisa de políticas públicas modernas e democráticas”.

De  acordo  com  a  ALRS,  o  presidente  da  Unale,  deputado  estadual  Venâncio
Fonseca (PP-SE),  teria  explicado que a  entidade decidiu  assumir  a  condução do
debate sobre os problemas da telefonia devido à omissão da Anatel e do Congresso
Nacional. Segundo ele, um "lobby muito elaborado" conseguiu paralisar o processo
de instalação de uma CPI nacional. Por conta disso, a Unale estimulou a criação de
CPIs nos Parlamentos estaduais.

A instalação de uma CPI da Telefonia na Câmara dos Deputados também mereceu
a atenção dos participantes do encontro. Segundo a ALRS, o deputado federal Alceu
Moreira (PMDB-RS) afirmou que a comissão conta com muitas assinaturas favoráveis
a sua criação e que, no momento, aguardam-se os trâmites legislativos.

Além disso, discutiu-se que a Unale vai entrar na Justiça contra as operadoras de
telefonia  celular.  A  medida,  sugerida  pelo  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  foi
aprovada em 29/08/2013 durante reunião da diretoria da entidade que precedeu a
abertura do seminário.

Com as ações na Justiça, a Unale pretende acabar com a diferença das tarifas
cobradas entre  os  planos pré  e  pós pagos  e ainda exigir  o  compartilhamento  de
antenas entre as operadoras de telefonia, conforme previsto no artigo 73 da Lei 9472,
de 97.

“Vamos agir em duas frentes: com a exigência do compartilhamento de antenas,
vamos  melhorar  os  serviços,  principalmente  no  interior;  aumentaremos  a
concorrência  entre  as  operadoras  nos  municípios  do  interior,  que,  normalmente,
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contam com apenas uma operadora; e iremos diminuir o ritmo de instalação de novas
antenas, que, segundo especialistas, podem causar danos à saúde”, afirmou Alencar
da Silveira Jr, que é presidente do Conselho Fiscal da Unale.

O parlamentar disse também que a outra ação tem o fim de equiparar as tarifas
entre os planos, “já que quem paga antecipadamente não pode pagar mais do que
quem paga depois”.

3.3.3. Visita à loja da operadora Oi na região central de Belo Horizonte
Os deputados desta comissão fizeram uma visita surpresa, em 16/10/2013, à loja

da operadora de telefonia Oi, situada na região central de Belo Horizonte. Na visita
realizada, os deputados ouviram clientes que estavam sendo atendidos e funcionários
da  empresa Oi.  E  constataram  diversas  irregularidades,  tanto  no  atendimento  ao
público quanto em relação a cobranças indevidas.

É o caso, por exemplo, de Shirlene Ferreira da Silva. Ela diz ter contratado um
Plano Controle de R$50,00, mas recebeu no último mês uma cobrança de R$408,00.
Ela  alega  ter  tentado resolver  o  problema pelo  call  center  da  empresa,  mas não
conseguiu e acabou tendo sua linha cortada. O atendente da loja da Oi que a recebeu
disse que será feita a análise da situação e que a empresa entrará em contato com
ela. “Se não resolverem, vou entrar com ação na Justiça”, afirmou Shirlene.

Outro  problema  comum  nos  atendimentos  dos  Procons  e  constatado  pelos
parlamentares na loja é a cobrança por serviços não contratados. José Bernardes da
Costa diz que a empresa começou a cobrar-lhe por serviços de transmissão de dados
(internet  3G) sem consultá-lo,  o que aumentou o valor  de sua conta em R$40. O
modelo do aparelho de celular de José Costa não acessa a internet, apesar de esse
serviço estar sendo cobrado.

Também é comum encontrar consumidores que pagam por um serviço que não é
entregue. Marco Antônio da Silva, por exemplo, estava tentando cancelar seu pacote
de Oi Velox porque a internet estava sem funcionar havia três dias. Ele disse que já
havia ligado várias vezes para o call center, sem conseguir nenhuma explicação para
isso, mesmo depois de ser transferido sucessivas vezes para outros departamentos.
“Eles tentam nos vencer pelo cansaço”, disse.

O relator da CPI,  deputado João Leite,  destacou ainda que não existe banheiro
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disponível  para  os  clientes  e  que  mais  da  metade  dos  guichês  estavam  sem
funcionários. Na área de atendimento prioritário, voltado para idosos e pessoas com
deficiência, eram dez caixas, com apenas cinco atendentes. Para receber os clientes
comuns, havia 30 guichês e 11 atendentes.  “Junto com as outras 16 Assembleias
Legislativas do País que estão com CPIs como esta, vamos fazer pressão no governo
federal para que a fiscalização desses serviços melhore. Esses abusos não podem
continuar”, disse.

O parlamentar também notou que a empresa coloca na publicidade o atendimento
em, no máximo, dez minutos, mas que todos os consumidores que conversaram com
os representantes da CPI já estavam na loja havia mais de 30 minutos. Jorge Augusto
chegou à loja para conseguir uma 2ª via de duas contas: a do mês em curso e a de
um parcelamento. Ficou 25 minutos na fila para conseguir a conta do mês, e, depois
disso, enviaram-no para outra fila, na qual permaneceu por mais 30 minutos, para
conseguir  a  cópia  da  conta  do  parcelamento.  “Não  entendo  como  pode  ser  tão
demorada a impressão de um documento”, lamentou.

A ausência da Anatel foi considerada pelo deputado Sargento Rodrigues uma prova
da ineficiência da agência reguladora. “É uma demonstração latente de que a Anatel
não dá a mínima para os consumidores, é uma agência que defende as empresas”,
disse.

3.3.4. Visita às lojas das operadoras Tim e Vivo na região central de Belo Horizonte
Os  deputados  desta  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  fizeram  uma  visita

surpresa, em 30/10/2013, às lojas das operadoras de telefonia Tim e Vivo no Centro
de Belo Horizonte. Na visita realizada, os deputados ouviram clientes que estavam
sendo  atendidos  e  funcionários  das  duas  empresas  telefônicas.  E  constataram
diversas  irregularidades,  tanto  no  atendimento  ao  público  quanto  em  relação  a
cobranças indevidas.

A exemplo da situação encontrada duas semanas antes na loja da operadora Oi, os
deputados depararam com consumidores insatisfeitos com serviços tarifados e não
prestados. Ednaldo Ribeiro Santos adquiriu um chip da Vivo e, apesar de se tratar de
uma linha pré-paga, contas de R$49,00 passaram a chegar em sua residência. Ele
disse que chegou a pagar por dois meses antes de ligar para a operadora pedindo o
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cancelamento da cobrança. Como não conseguiu resolver o problema pelo telefone,
Ednaldo compareceu à loja da Vivo em busca de solução.

Para o deputado Sargento Rodrigues, classificar essa cobrança como abusiva é
pouco.  “É criminosa,  um ato de má-fé da  operadora”,  afirmou.  O coordenador  do
Procon da ALMG, Sr.  Marcelo Barbosa, disse que, nesse caso, o consumidor tem
direito a ressarcimento em dobro dos valores pagos.

Outras  duas  reclamações referentes  a  cobrança indevida  foram apuradas  pelos
parlamentares. Em ambas, os clientes reclamaram de pagar pelo acesso à internet
sem usá-la. Natália Pauline Assis Souza, cliente Tim, e Tarcísio Barreto, usuário da
Vivo, disseram que pagam pelo acesso à internet há um ano sem nunca terem usado
o serviço.

No caso de Natália, o serviço de atendimento conseguiu resolver o problema, e ela
saiu da loja, duas horas depois, com o celular conectado à rede. Tarcísio mudou seu
plano, cancelando o acesso à internet.

Mas o que deixou os deputados mais exaltados foi a situação de dois idosos, que
por  duas  horas  tentavam  contato  com  algum  atendente  pela  chamada  “linha
expressa” da Vivo, um serviço telefônico que funciona dentro da própria loja. Maria
Abigail  Gomes de Lima,  de 63  anos,  contou que foi  procurada várias  vezes pela
empresa,  que  ofereceu  vantagens  para  ela  mudar  de  operadora.  Abigail  acabou
aceitando,  e  seu  celular  está  sem  sinal.  Ela  só  queria  ter  o  direito  de  usar  seu
aparelho, conforme prometido pela empresa.

Já o aposentado José Luiz do Nascimento, de 73 anos, disse que foi à loja pedir o
cancelamento de seu contrato, mas foi informado que essa operação só poderia ser
feita  pela  “linha  expressa”.  Ele  ficou  por  quase  duas  horas,  de  pé,  esperando
atendimento. Com a intervenção direta dos deputados, ambos foram recebidos no
balcão e tiveram seus problemas resolvidos. Sargento Rodrigues destacou que, no
caso de José Luiz, trata-se de uma estratégia típica das empresas de telefonia, que é
deixar o cliente esperando por várias horas até que ele desista de cancelar sua linha.

Os deputados Zé Maia  e  João Leite,  presidente  e  relator  da comissão,  ficaram
impressionados também com o relato do zelador Fábio Caetano da Silva. Segundo
ele, a Vivo lhe ofereceu um plano de telefonia celular, que foi aceito. Dois dias depois,
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a empresa compareceu à sua casa e instalou um aparelho fixo, coisa que ele já tinha.
Fábio  ligou  várias  vezes  para  tentar  cancelar  o  contrato,  mas  foi  orientado  a
comparecer à loja para resolver o problema. Na loja, lhe disseram para usar a "linha
expressa". Depois de muito tentar, ele acabou voltando ao balcão, onde recebeu uma
senha para conversar com o atendente.

3.3.5. Encontro da CPI da Telefonia em Sete Lagoas
Deputados e  convidados presentes em encontro da  CPI  da  Telefonia  da  ALMG

realizado  em  Sete  Lagoas  no  dia  21/11/13  fizeram  críticas  à  Anatel  e  a  seu
relacionamento com as empresas de telefonia.

Para o deputado Sargento Rodrigues, o órgão regulador é omisso e muitas vezes
conivente com as operadoras de telefonia móvel. “Cobrança indevida é a campeã em
reclamações.  O que  a  Anatel  faz?  Absolutamente  nada.  Não  é  apenas  cobrança
indevida, é estelionato. Estou chegando à conclusão de que a Anatel, além de ser
omissa, é também conivente com as empresas”, denunciou.

Já o vereador de Sete Lagoas Pastor  Alcides disse que a Anatel  age de forma
pelega ao fingir que fiscaliza as companhias. “Além de ser conivente no estelionato, a
Anatel ilude os consumidores ao fazer, periodicamente, publicidade de proibição de
venda do produto das operadoras”,  afirmou. Ele ainda destacou que as empresas
fazem propaganda enganosa ao venderem um serviço que não é entregue.

Para o deputado Duílio de Castro, o problema é de todas as agências reguladoras,
já que o governo federal não interfere na atuação dessas autarquias. “As agências
reguladoras  fazem  lobby para  as  empresas  em  vez  de  defender  o  direito  dos
consumidores. O governo federal, que tem o poder maior sobre as agências, não está
nem aí”, avaliou.

O deputado João Leite relembrou situação percebida pelos parlamentares em visita
surpresa a uma loja de telefonia móvel em Belo Horizonte. De acordo com ele, um
senhor  de  mais  de  70  anos  estava,  há  mais  de  uma hora  e  meia,  aguardando
atendimento  com o  call  center da empresa de telefonia  em uma “linha expressa”
dentro da loja. Ele ainda denunciou a venda de serviços desconhecidos para pessoas
idosas. “Isso é o que mais impressiona”, enfatizou.

O deputado Sargento  Rodrigues afirmou que a  situação descrita  pelo deputado
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João Leite ocorreu na loja Vivo localizada na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo
Horizonte. Ele lembrou que na também na loja da Oi, localizada na Rua Tamoios, no
centro da Capital, diversos idosos estavam sendo desrespeitados: “O desrespeito é
escancarado.  Essas  empresas  são  tão  poderosas  que  você  não  tem  para  onde
correr, porque a prática de desrespeito ao consumidor é a mesma”.

Durante o debate, o coordenador do Procon de Sete Lagoas, Jairo Paulino, afirmou
que a telefonia é a principal fonte de reclamação dos consumidores da cidade. De
acordo com ele, foram registradas 391 reclamações em 2013, e a não entrega do
serviço contratado é a principal queixa. “Vende-se o serviço e não se tem condições
de atender; depois vem a cobrança indevida, especialmente multa pelo cancelamento
do serviço”, explicou.

O deputado João Leite solicitou que sejam enviadas para a CPI informações do
Procon de Sete Lagoas sobre os principais motivos de reclamação da população em
relação à telefonia.

A falta de sinal de celular foi a principal crítica dos presentes no encontro da CPI.
De acordo com o secretário de governo da cidade vizinha de Paraopeba, José Márcio
de Souza, não há sinal da Vivo no município. “Lá foi apelidada a Vivo de Morta”,
brincou. Além disso, na BR-040, entre Paraopeba e Sete Lagoas, não há sinal da
Claro, segundo ele. “Já passei por todas as operadoras em busca de melhoria do
serviço”, contou.

A falta de sinal da Claro também foi descrita pelo vereador de Sete Lagoas Pastor
Alcides. “O telefone da Claro não pega nem mesmo dentro da minha casa. Tenho que
correr para o quintal para procurar um local em que consiga atender à chamada”,
relatou. Já o prefeito de Baldim, João Antônio, destacou que na cidade não existe
sinal da Vivo nem da Claro.

Em sua fala inicial, o deputado João Leite explicou como tem sido a atuação da CPI
da Telefonia. Segundo ele, já foram feitas reuniões com o representante da Anatel em
Minas, com o Procon Estadual, como o Ministério Público e, ao final, serão ouvidas as
empresas de telefonia. Além disso, ele destacou as visitas surpresas feitas em lojas
de  Belo  Horizonte  e  a  criação  de  uma  página  para  recolhimento  de  sugestões,
reclamações e denúncias sobre as operadoras de telefonia móvel.
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O parlamentar  apresentou alguns  dados da telefonia móvel  no Brasil  e  sobre a
implantação de CPIs para investigar as operadoras de telefonia em diversos estados.
“Os números mais recentes dizem que temos mais linhas de telefone que pessoas no
Brasil” informou. “Temos mais ou menos 200 milhões de habitantes e 269 milhões de
linhas. Temos 17 Estados com CPIs instaladas, e isso prova que o serviço não está
bom”.

3.3.6. Encontro da CPI da Telefonia em Ituiutaba
Deputados e  convidados presentes em encontro da  CPI  da  Telefonia  da  ALMG

realizado em Ituiutaba no dia 9/12/13 comentaram o gradativo descompasso entre o
crescimento na comercialização e os  investimentos na estruturação do serviço de
telefonia móvel.

Essa é a receita para o caos que aos poucos vai  se instalando na telefonia em
Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, segundo os participantes do encontro promovido na
cidade por esta CPI. O requerimento para o debate é dos deputados Zé Maia, que
preside a comissão e comandou os trabalhos, e Romel Anízio.

O depoimento mais contundente foi dado pelo radialista Odeemes Braz, que recebe
diariamente, em seu programa na rádio local, dezenas de reclamações. “Depois de
muitas  queixas,  meu  telefone  passou  a  ser  monitorado  pela  CTBC  (principal
operadora de telefonia na cidade). A resposta que eu recebi é realmente preocupante.
Perguntaram de onde eu fazia a maioria das ligações e respondi que do 10º andar do
prédio onde trabalho. O responsável me disse que os telefones foram projetados para
serem usados no térreo. Mas e as grandes cidades, cheias de edifícios? Esta é só
mais  uma história  das  muitas  críticas  ao  serviço  de  telefonia  em  nossa  região”,
afirmou.

Segundo o radialista, outra queixa diz respeito ao atendimento da TIM, no qual um
protocolo  é  informado  inicialmente,  mas  um  número  diferente  é  repetido  caso  o
usuário solicite. “Isso é um truque para dificultar as reclamações na Anatel. Mas não
para por aí.  Até na entrega de listas telefônicas há problemas. Vários bairros não
receberam,  e  nem  para  publicar  anúncios  eles  conseguem  nos  visitar.  Duas
emissoras  comunitárias  não  constam  na  lista  e  já  estão  com  ações  na  Justiça”,
destacou Odeemes Braz.
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“Mas a reclamação mais frequente é a queda de ligações, sobretudo nos pré-pagos,
para que possam cobrar de novo pela mesma ligação. Isso sem contar o sinal ruim.
Até mesmo aqui dentro da câmara municipal presenciei pessoas com dificuldade para
fazer ligações”, lamentou o radialista. Ainda de acordo com Odeemes Braz, na raiz do
problema está justamente, no caso da CTBC, o sucesso comercial da empresa, que
detém 62% do mercado local.

“Eles  prometeram  melhoras  até  março.  Mas  no  comércio  a  pessoa  compra  o
telefone e já sai ligando. Por que temos então que esperar pela melhoria do serviço?
Em Uberlândia, a CTBC foi multada pelo Procon em R$450 milhões. O Procon de
Ituiutaba também precisa ganhar autonomia para multar. Ninguém liga se o usuário
de Ituiutaba ameaça ir ao Procon”, criticou.

Na sequência do encontro, o deputado Zé Maia explicou que, apesar da descrença,
a solução do problema passa pelo fortalecimento da atuação do Procon. “Em nosso
trabalho  na  CPI,  temos percebido que são justamente os  Procons que têm dado
algum alento.  As  operadoras  não  escutam  o  cidadão comum,  contratam  grandes
escritórios  de  advocacia,  mas  não  dão  atenção  aos  Procons.  A atuação  da  CPI
também tem dado voz aos consumidores”, afirmou.

“Trata-se de  um serviço  essencial,  e  não queremos fazer  caça às  bruxas.  Mas
nosso relatório  vai  ser  enviado ao Ministério  Público,  ao Congresso Nacional  e à
Anatel e, com certeza, vai gerar resultados concretos”, garantiu o deputado Zé Maia.
Ele lembrou também que outra frente de atuação da comissão é relativa à emissão de
radiação, tanto pelos telefones quanto pelas antenas das operadoras, assunto ainda
pouco debatido e cujos efeitos nocivos não são plenamente conhecidos.

O deputado Romel  Anízio  traçou um  histórico  da  atuação da  CPI  da  Telefonia,
lembrando que já foram registradas dezenas de reclamações. Segundo ele, no caso
da CTBC, que tem sede em Uberlândia, a possibilidade de diálogo é maior.  “São
problemas  de  todo tipo,  até  denúncia  de  trabalho  escravo em  call  center nós  já
recebemos. Nossa intenção é tentar minimizar os problemas, já que o serviço cresce
sem  parar.  Em  Ituiutaba,  cidade  polo  do  Triângulo,  não  é  diferente.  Nas  outras
operadoras, não conhecemos o dono. Com a CTBC, pelo menos você pode reclamar
com o dono, que é da região”, lembrou o parlamentar.
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O encontro da CPI da Telefonia em Ituiutaba contou com a presença de várias
lideranças regionais, entre elas vereadores da cidade. Coube ao presidente eleito da
Câmara Municipal, vereador Francisco Tomaz de Oliveira Filho, o Chiquinho, iniciar a
série de críticas às operadoras de telefonia da região e agradecer o envolvimento da
ALMG na questão.

“Pedimos  essa  reunião  para  levar  nossos  problemas  ao  conhecimento  dos
deputados, que são nossos representantes no Legislativo Estadual.  Os problemas
são  muitos:  sinal  ruim,  queda  de  ligações,  tarifas  abusivas,  ligações  que  não
completam”, listou.  Seu colega José Divino foi  mais  enfático: “A preocupação das
empresas é só ganhar dinheiro”.

E José Divino não parou por aí. “Nossa cidade já ficou um dia inteiro sem internet”,
disse. “Sou presidente de um sindicato, e não conseguimos cancelar um contrato com
uma operadora. Tivemos que apelar para a via judicial. Imagina o que não sofre uma
pessoa comum? Na zona rural, então, o problema é ainda maior: não existe sinal.
Esse é um dos muitos problemas que precisamos resolver. Tentei fazer uma ligação
agora há pouco, na porta da câmara municipal, e ela caiu três vezes, em pleno centro
da cidade”, reclamou.

O vereador Marco Túlio Tannus foi uma voz solitária na reunião em defesa das
empresas  de  telefonia  em  Ituiutaba.  “Já  percebo  uma  melhora  sensível  nos
problemas. Investimentos feitos recentemente vão começar logo a dar resultados. A
CTBC está  conseguindo  reverter  esse  quadro  negativo  e  merece  nosso  voto  de
confiança”, afirmou.

Coube a Ricardo Nogueira, coordenador regional da Algar Telecom, novo nome da
CTBC,  falar  pelas  empresas  de  telefonia.  “Temos  buscado  cada  vez  mais
aproximação  com  a  comunidade.  A  rede  de  telefonia  é  uma  rede  viva,  em
crescimento constante, que merece atenção ininterrupta. A partir desta reunião vamos
elaborar  um  plano  de  ação  para  dar  resposta  imediata  a  todos  os  problemas
apontados”,  garantiu.  Segundo  o  executivo,  Ituiutaba  possuía  12  torres  em  2011,
número que cresceu para 20 em 2012 e 21 em 2013. Estão sendo investidos R$2
milhões em aprimoramento do sistema ao longo deste ano somente na cidade.

O coordenador do Procon de Ituiutaba, Lucas Budeus Franco, disse que o órgão
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tem  ciência  dos  problemas  apontados  e  já  está  atuando.  “Temos  capacidade  de
resolver todas as questões, apesar da restrição de multar”, disse. E o secretário de
Governo  de  Ituiutaba,  Leonardo  Altef,  prometeu  um  esforço  da  prefeitura  para
reestruturar e dar maior poder de atuação ao Procon, tanto no aspecto legal quanto
no reforço de pessoal e infraestrutura.

4. A APURAÇÃO DOS FATOS PELA CPI
4.1. Considerações sobre a telefonia móvel celular no Estado de Minas Gerais
Conforme  se  depreende  das  informações  já  apresentadas  neste  relatório,  a

situação da telefonia móvel  no Estado de Minas Gerais  não difere em termos de
qualidade do que se apresenta no restante do País, com problemas que vão desde a
ausência  de  informações  no  ato  da  contratação  dos  serviços  até  supostas
irregularidades nas empresas de call center responsáveis por prestar o atendimento
aos consumidores das operadoras de telefonia móvel.

Os  números  do  setor  de  telefonia  móvel  no  Estado  de  Minas  Gerais  são  os
seguintes:

-  25,7 milhões de celulares, crescimento de 0,3% por mês (abril  de 2013),  para
população de 20,5 milhões de habitantes (5 milhões adotam a tecnologia 3G);

- 74,6% são pré-pagos (abril de 2013);
- 6.661 ERBs instaladas (abril de 2013);
- 100% dos municípios com cobertura de celular (853 municípios);
- 6,06 milhões de acessos em banda larga móvel (dezembro de 2012);
- 1,8 milhões de acessos em banda larga fixa (dezembro de 2012);
- 640 municípios com cobertura 3G (corresponde a 75% dos municípios e 93% da

população - maio de 2013);
- 100% dos municípios com infraestrutura de banda larga fixa;
-  o  recolhimento  de  ICMS  do  setor  foi  de  R$2.900.000.000,00  (dois  bilhões  e

novecentos milhões de reais) em 2012, correspondentes a 9% do total recolhido no
Estado - R$32.001.000.000,00 ( trinta e dois bilhões e um milhão de reais);

- o setor contribuiu com aproximadamente 40% dos investimentos da administração
direta.

Em Belo Horizonte o quadro que se apresenta é o seguinte:
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- 10,7 milhões de celulares (abril de 2013);
- 151,35 por 100 habitantes (abril de 2013);
- 2,9 milhões de banda larga móvel (dezembro de 2012);
- 919,7 mil de banda larga fixa (dezembro de 2012);
- 1.043 ERBs instaladas (abril de 2013).
Muito embora os número apresentados denotem um grande número de estações

rádio-base  existentes,  além  de  ampla  cobertura  nos  municípios  mineiros,  na
realidade, a situação da telefonia móvel ainda carece de grandes investimentos e de
ampla reformulação do seu sistema de atendimento para se atingir  a qualidade e
eficiência preconizadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução nº
477 da Anatel.

4.2.  Análise  da  Prestação  do  Serviço  de  Telefonia  Móvel  Celular  no  Estado  de
Minas Gerais Realizada pelo Procon Assembleia

O  segmento  da  telefonia  nas  suas  modalidades  fixa  e  móvel  foi  o  que  mais
reclamações recebeu nos últimos anos, conforme registros constantes nos bancos de
dados do Procon Assembleia.

Esta  avaliação  apresenta  os  números  que  consubstanciam  a  insatisfação  dos
consumidores em relação a esse serviço, analisa esses números, tece comentários e
conclusões  acerca  dos  problemas  do  segmento  de  telefonia  e  sugere  algumas
medidas que visam seu aprimoramento.

4.2.1. Os segmentos mais reclamados em 2013
A tabela abaixo relaciona os segmentos que mais receberam reclamações em 2013

no  Procon  Assembleia  no  período  compreendido  entre  1º/1/2013  e  20/6/2013.  O
segmento da telefonia ocupa a primeira posição, com 3.192 reclamações. Os cartões
de  crédito  ocupam  o  segundo  lugar,  seguidos  pelos  eletrodomésticos  e
eletroeletrônicos. As três posições seguintes voltam a ser novamente ocupadas por
segmentos relacionados às telecomunicações. Internet, Combo e TV por assinatura
figuram, respectivamente, na quarta, quinta e sexta posições da tabela.

“Combo”  é  uma  abreviatura  para  a  palavra  inglesa  combination,  utilizada  para
identificar os fornecedores que combinam, num só pacote, a prestação de diversos
serviços de telecomunicações, como as telefonias fixa e móvel, TV por assinatura e
Internet.
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Segmentos que mais receberam reclamações em 2013, nas duas unidades do
Procon Assembleia, no período compreendido entre 1º/1/2013 e 20/06/2013

* - O quadro com a relação dos segmentos  que mais receberam reclamações em
2013,  nas duas  unidades  do Procon  Assembleia,  no  período compreendido  entre
1º/1/2013 e 20/06/2013, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Na tabela a seguir, pode-se verificar que essa realidade, onde a telefonia figura no
primeiro lugar, acompanhada pelos cartões de crédito na segunda posição, já havia
sido constatada em 2012.

Também  nesse  ano,  em  terceiro  lugar,  figuram  os  eletrodomésticos  e
eletroeletrônicos. Os segmentos relacionados às telecomunicações, além da telefonia
tiveram, igualmente, presença marcante na tabela. O quarto lugar foi ocupado pela
TV por assinatura e o quinto, pela Internet.

Em 10º lugar ficou o combo. Em suma, dos dez primeiros lugares ocupados pelos
segmentos que mais foram alvo de reclamações   no Procon Assembleia, no período
considerado, quatro deles estão relacionados às telecomunicações.

Segmentos que mais receberam reclamações em 2012, nas duas unidades do
Procon Assembleia

* - O quadro com a relação dos segmentos  que mais receberam reclamações em
2012,  nas  duas  unidades  do  Procon  Assembleia,  foi  publicado  no  “Diário  do
Legislativo”, de 8.3.2014.

Este destaque para a telefonia já podia ser constatado em anos anteriores, tendo
sido  evidenciado  quando  os  números  de  reclamações  contra  as  telefonias  fixa  e
móvel  foram considerados em conjunto,  como registraram os relatórios de 2011 e
2012,  do  Procon  Assembleia.  Contudo,  em  2009,  essa  condição  já  podia  ser
verificada, como pode ser constatado na seguinte tabela, bastando, para isso, somar
os dados das modalidades fixa e móvel da telefonia.

Segmentos que mais receberam reclamações, nos últimos seis anos, no Procon
Assembleia

* - O quadro com a relação dos segmentos que mais receberam reclamações, nos
últimos seis anos, no Procon Assembleia, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de
8.3.2014.
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4.2.2. Operadoras mais reclamadas em 2013
A tabela  a  seguir  apresenta  a  relação  dos  fornecedores  que  mais  receberam

reclamações no período compreendido entre 1º/1/2013 a 20/6/2013.
A TNL PCS S.A.  (Oi  Telefonia  móvel)  ocupa a primeira colocação seguida pela

Claro S.A. O terceiro lugar é da Telemar Norte Leste S.A. (Oi Telefonia fixa). Ainda no
segmento da telefonia, o oitavo lugar é ocupado pela Vivo Participações S.A. (DDD
de MG) e, o nono, pela Tim Celular S.A.

Dos dez fornecedores mais reclamados no Procon Assembleia em 2013, no período
considerado, cinco referem-se a operadoras de telefonia.

Ranking de Reclamações do Procon Assembleia - Período 1º/1/2013 a 20/6/2013
Total geral de reclamações no período: 18.841

* -  O quadro com o ranking de reclamações do Procon Assembleia, período de
1º/1/2013 a 20/6/2013, e a relação dos segmentos que mais receberam reclamações,
nos últimos seis anos, no Procon Assembleia, foi publicado no “Diário do Legislativo”,
de 8.3.2014.

4.2.3. Problemas mais frequentes
“Cobrança indevida, dúvida sobre cobrança ou cobrança abusiva” são os problemas

que mais atormentam os consumidores atendidos pelas três operadoras que mais
receberam reclamações em 2013, no Procon Assembleia, no período compreendido
entre 1º/1/2013 e 20/6/2013.

Em segundo lugar, para as três operadoras, o motivo da reclamação por parte dos
consumidores  refere-se  a  algum  problema relacionado  ao  contrato.  “Serviço  não
fornecido ou não concluído” é outra causa de reclamação indicada por consumidores,
clientes de duas das três operadoras de telefonia mais reclamadas.

Principais problemas apresentados nas reclamações pelos consumidores 
Período 1º/1/13 a 20/6/2013

* -  O quadro com os principais problemas apresentados nas reclamações pelos
consumidores,  no  período  entre  1º/1/13  a  20/6/2013,  foi  publicado  no  “Diário  do
Legislativo”, de 8.3.2014.

No mesmo período, em 2012, o relatório do Procon Assembleia acusou a presença
de  quatro  operadoras  de  telefonia  entre  os  10  fornecedores  mais  reclamados  no
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período. A TNL PCS (Oi Telefonia móvel) ocupou a primeira posição, seguida da Claro
S.A., que ficou em segundo lugar. Na sexta posição figura a Tim Celular e, em 10º, a
Embratel.

A tabela a seguir apresenta a classificação dos dez primeiros fornecedores mais
reclamados:

Ranking de Reclamações do Procon Assembleia - Período 1º/1/2012 a 20/6/2012
Total geral de reclamações no período: 15.892

* - O quadro contendo o ranking de reclamações do Procon Assembleia, no período
entre 1º/1/2012 a 20/6/2012, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Os  principais  problemas,  objeto  da  reclamação  de  consumidores  contra  essas
operadoras, em 2012, constam na seguinte tabela:

Principais problemas apresentados nas reclamações pelos consumidores
Período 1º/1/2012 a 20/6/2012

* - O quadro com os principais problemas apresentados nas reclamações, pelos
consumidores,  no período entre 1º/1/2012 a 20/6/2012, foi publicado no  “Diário do
Legislativo”, de 8.3.2014.

Em relação ao ano 2011, no mesmo período compreendido entre os dias 1º de
janeiro e 20 de junho, os dados apurados são os seguintes:

Ranking de Reclamações do Procon Assembleia - Período 1º/1/2011 a 20/6/2011
Total geral de reclamações no período: 12.085

* - O quadro contendo o ranking de reclamações do Procon Assembleia, no período
entre 1º/1/2011 a 20/6/2011, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

E os problemas  relatados  pelos  consumidores no  período constam na seguinte
tabela:

Principais problemas apresentados nas reclamações pelos consumidores
Período 1º/1/2011 a 20/6/2011

* - O quadro com os principais problemas apresentados nas reclamações, pelos
consumidores,  no período entre 1º/1/2011 a 20/6/2011, foi publicado no  “Diário do
Legislativo”, de 8.3.2014.

4.2.4. Aumento de reclamações na telefonia celular
Em 2012, a telefonia celular foi objeto de um total de 3.419 reclamações nas duas
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unidades  do  Procon  Assembleia.  Em  2011,  foram  2.696  as  reclamações  contra
operadoras  de  telefonia  celular.  Como  se  pode  constatar,  a  quantidade  de
reclamações contra as operadoras de telefonia móvel cresceu cerca de 26,811%, em
2012,  em relação ao total  de reclamações contra o segmento em 2011, conforme
demonstra o seguinte gráfico:

* - O gráfico contendo o aumento de reclamações na telefonia celular foi publicado
no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

4.2.5. Assuntos mais reclamados
Faturas  com  a  apresentação  de  cobranças  não  reconhecidas  pelo  consumidor;

cobranças  de  valores  cuja  fundamentação  não  consta  no  contrato;  serviços
devidamente cancelados pelos consumidores, mas que continuam sendo objeto da
cobrança  por  parte  do  fornecedor;  enfim,  direitos  frequentemente  desrespeitados
constituem a maioria das reclamações contra operadoras de telefonia celular.

Em geral, o consumidor recorre ao Procon apenas depois de ter feito inúmeras e
cansativas tentativas de solucionar o problema diretamente com o fornecedor. Como
não obtém sucesso por  seus próprios meios,  a solução é recorrer aos órgãos de
defesa do consumidor. Aliás, para ser atendido no Procon Assembleia, exige-se do
consumidor  que  apresente  protocolos  de  atendimento  da  operadora  de  telefonia.
Esse comprovante  demonstra  sua tentativa  infrutífera de solucionar  o  problema e
justifica a intermediação do Procon para também tentar, por meio do diálogo e do
estabelecimento  de  acordos,  uma  solução  consensual  para  o  conflito  que  lhe  é
apresentado pelo consumidor.

É de se registrar que, em grande parte das vezes, o consumidor chega ao Procon
extenuado, considerando que já fez tudo que estava ao seu alcance e não conseguiu
a solução para o conflito que relata.

4.2.6. Alguns exemplos de reclamações
Reclamação 166.754
Neste caso, a reclamante alega que é titular de um acesso móvel oferecido a quem

contratou  pacote de Internet  3G pelo  valor  de  R$9,00 mensais,  mas,  no  contrato
mantido  com a operadora,  consta que não pagaria nada além desse valor.  Caso
ultrapassasse o limite, seria  reduzida a velocidade da conexão,  somente isso. No
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entanto, na última fatura que recebeu, consta o valor de R$4.007,40, muito superior
ao contratado e que não é reconhecido pela consumidora.

Reclamação 166.870
A consumidora alega que é usuária de linha móvel na modalidade pré-paga. Em

2008,recebeu proposta para migrar para o plano Controle, mas não aceitou. Em abril
daquele ano, recebeu fatura com a cobrança de R$22,54, que não foi quitada, uma
vez que a consumidora não reconhecia a obrigação de pagá-la. Em 2012, recebeu
comunicado de cobrança no valor de R$428,24, que também não reconheceu por
"nunca ter sido usuária do plano controle da reclamada”. No entanto, seu nome foi
inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Reclamação 199.133
A usuária possui um vínculo com a reclamada, por meio da linha móvel de n° (021)

8089-XXXX.  Ocorre  que  sempre  que  a  reclamante  faz  uma  ligação,  cai  no
atendimento da operadora, solicitando que ela cadastre o seu CPF. Entretanto, tal
procedimento  foi  realizado  e  mesmo  assim  continua  sem  funcionar.  Cumpre
mencionar que a consumidora também já trocou o chip do seu aparelho, e nem assim
o problema não foi solucionado.

Reclamação 201.914
A consumidora informa que seu acesso, pelo número (31) 8825-XXXX, está sem

sinal desde o dia 18/6/2013 após o período da tarde. Diante dessa situação, entrou
em contato com a reclamada e foi informada de que o sinal estaria normalizado no
prazo de 24 horas a contar das dez horas do dia 19/6/2013. Contudo, o sinal não foi
restabelecido.

Reclamação 202.119
A consumidora firmou contrato de prestação de serviço junto à reclamada, por meio

da linha móvel de n° (31) 8825-XXXX. Ocorre que a linha está bloqueada desde o dia
18/6/2013,  e  não  há  nenhuma  fatura  em  aberto  e  nenhuma  irregularidade.  A
operadora ficou de resolver o problema, mas não o fez.

4.2.7. Conclusão da Análise do Procon Assembleia
O Brasil figura entre as nações em que a telefonia móvel apresenta uma aceitação

extraordinária  por  parte  dos  usuários.  Segundo  dados  recentes,  publicados  pela
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imprensa, o País conta com cerca de 260 milhões de linhas celulares ativas ou seja, a
quantidade dessas linhas ultrapassa a população brasileira. O número de linhas fixas
é de 43 milhões.

No ranking mundial, o Brasil está em quarto lugar, ficando atrás apenas da China,
da Índia e dos Estados Unidos, nações cujas populações são bem maiores do que a
brasileira ou cujo nível de desenvolvimento também é igualmente superior.

Em Minas Gerais, o número de linhas celulares ativas alcança quase 25 milhões,
com uma participação de cerca de 10% do total registrado no País.

Quando  se  compara  a  grande  quantidade  de  linhas  ativas  com  o  número  de
reclamações  contra  o  segmento  da  telefonia  móvel,  é  preciso  não  sucumbir  à
tendência de menosprezar a importância e o significado dos conflitos registrados nos
órgãos de defesa do consumidor. Afinal de contas - pode haver quem indague -, qual
é o significado de dois ou três milhares de reclamações em duas unidades do Procon
Assembleia, na capital mineira, contra 25 milhões de linhas ativas em todo o Estado?

De fato, percentualmente, o índice de reclamação contra as operadoras de telefonia
móvel representa cerca de 0,01% de todas as linhas ativas, considerados os dados
deste  relatório.  Contudo,  essa  desproporção  notável  entre  a  quantidade  de
reclamações e a quantidade de usuários não pode ser utilizada como um argumento
em favor e na defesa dos fornecedores do serviço de telefonia celular.

Embora trabalhe com dados estatísticos, os agentes do direito do consumidor não
podem contentar-se com a realidade dos números quando o que está em jogo é o
interesse e o direito do usuário.

Assim,  apenas  uma  reclamação  formalizada  contra  um  fornecedor  já  deve  ser
suficiente para mobilizar os serviços de defesa dos direitos do consumidor. Uma vez
que há um contrato vinculando as partes; uma vez que as prestações estão bem
estabelecidas  para  cada  uma  delas;  uma  vez  que  o  consumidor  remunera  o
fornecedor  para  que  lhe  preste  determinado serviço,  quando isso  não ocorre,  ou
quando ocorre em meio a vícios e deficiências, o direito do consumidor deve estar
pronto para defendê-lo e exigir que seus interesses sejam integralmente respeitados.

É nesse aspecto que o ranking de reclamações fundamentadas, apresentado neste
relatório pelo Procon Assembleia, onde a telefonia figura em primeiro lugar, deve ser
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motivo de atenção de todos os segmentos  interessados no aprimoramento  desse
serviço.

Como se pode verificar neste relatório, o maior número de reclamações refere-se a
cobrança indevida ou dúvida sobre cobrança, valores e reajustes. Nesse caso, alguns
direitos básicos do consumidor estão sendo violados. Em primeiro lugar, o direito de
ser cobrado pelo valor exato de sua obrigação - nem mais, nem menos. Quando erra
na cobrança de valor apresentado na fatura e que não condiz com a realidade, em
desfavor do consumidor, o fornecedor está obtendo enriquecimento sem causa, em
prejuízo  de  seu  cliente.  Além  disso,  o  direito  à  informação  exata  também  foi
desrespeitado, porque a fatura apresenta dados imprecisos e que não condizem com
a realidade.

Os relatos apresentados pelos consumidores e registrados no Procon Assembleia
não deixam margem para dúvida quanto a sua insatisfação quanto a esse tipo de
conflito.

Cobranças indevidas, inclusão improcedente do nome do consumidor em cadastro
de negativação de crédito, condições contratuais que não são respeitadas nos termos
que constam do documento e rescisões contratuais que são consideradas efetivadas
mas  que  não  surtem  o  efeito  esperado  -  estas  são  algumas  das  reclamações
fundamentadas, registradas no Procon Assembleia e que continuam atormentando a
vida dos consumidores.

São  simples  as  conclusões  a  que  chegamos  quando  verificamos  a  pujança
econômica do segmento de telefonia no Brasil - presumida a partir da quantidade de
linhas ativas - e quando consideramos a quantidade de reclamações registradas no
Procon Assembleia, a nosso ver um número extremamente alto, se comparado com
os de outros segmentos prestadores de serviços no mercado de consumo: se não há,
por  parte  das  operadoras  de  telefonia,  esforço  suficiente  para  responder  às
demandas legítimas dos consumidores e para solucionar  os  problemas antes que
cheguem ao conhecimento do Procon, incumbe ao poder público interceder em favor
do cidadão. ,E isso, não somente em relação à telefonia, mas também aos demais
segmentos  que  figuram  como  os  que  mais  apresentam  problemas  para  os
consumidores.
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Concretamente,  em  nossa opinião,  a  ação do poder  público  deve ser  efetivada
mediante:

1º)  denúncia  das  irregularidades  aos  órgãos  competentes  -  especialmente  ao
Ministério Público Estadual e Federal e à Anatel;

2º) edição de legislação mais específica;
3º) aplicação de penas mais rigorosas pelos órgãos administrativos e judiciários; e
4º) propositura de ações coletivas em defesa do consumidor.
Essas medidas devem ser adotadas com o propósito de combater a tibieza dos

fornecedores ao responder com procedimentos inadequados e ineficazes em face de
um mercado consumidor tão receptivo aos respectivos negócios.

No caso da telefonia, a situação é mais delicada, já que esse segmento figura no
primeiro lugar  no  ranking de reclamações do Procon Assembleia e representa um
negócio muito lucrativo a partir  de uma atividade da qual depende praticamente a
totalidade da população brasileira. Além disso, um negócio que somente se viabiliza
em  virtude  da  concessão  do  poder  público  para  o  fornecimento  de  serviço
considerado essencial pela legislação em vigor, justifica e exige todo o empenho do
Estado em corrigir distorções, com o objetivo de assegurar a excelência da atividade
em prol de todos os consumidores e contribuintes.

Essa  conclusão  foi  extraída  do  relatório  de  atividades  do  Procon  Assembleia,
elaborado ao final do ano 2012. Uma vez que seu conteúdo permanece atualizado, foi
reproduzida também neste relatório com os ajustes necessários.

4.3. Aspectos jurídicos dos serviços de telecomunicações
4.3.1. Da utilização indevida de recursos do Fust e Funttel
A Lei Federal n° 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral das Telecomunicações,

em seu art. 2º, dispõe que o poder público tem o dever de garantir a toda a população
o  acesso  às  telecomunicações  a  tarifas  e  preços  razoáveis,  em  condições
adequadas,  bem como de  estimular  a  expansão  do  uso  de  redes  e  serviços  de
telecomunicações de interesse público em benefício da população brasileira (art. 2º,
incisos I e II). A referida lei prevê, em seu art. 81, a criação de um fundo para cobrir a
parcela do custo relativo ao cumprimento de tal dever, caso este que não possa ser
recuperado pelas prestadoras por meio da exploração do serviço.
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Posteriormente,  a  Lei  n°  9.998,  17  de  agosto  de  2000,  instituiu  esse  fundo,
denominado de Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - Fust -
e instituiu a cobrança de uma contribuição de 1% (um por cento) sobre a receita
operacional decorrente da prestação de serviços de telecomunicações nos regimes
público e privado (art. 6º, inciso IV).

Segundo  Paulo  Roberto  Lyrio  Pimenta,  professor  associado  da  Universidade
Federal da Bahia e juiz federal na Bahia, tal cobrança tem natureza de Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico2 - Cide -, realizada de modo indireto por meio
de  uma  agência  reguladora,  a  Anatel,  utilizando  a  modalidade  de  intervenção-
incentivo para implementar as finalidades constitucionais, particularmente o prescrito
no  art.  170  da  Constituição  da  República  de  1988.  Com  isso,  os  recursos
provenientes  desse  tributo  servirão  como  fonte  de  custeio  das  atividades  a  ser
desenvolvidas para se implementarem as finalidades relativas à universalização.

Além da instituição do Fust, a Lei n° 9.472/1997, também previu a criação de um
outro  fundo,  destinado  ao  desenvolvimento  tecnológico  das  telecomunicações
brasileiras, com o objetivo de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas
tecnologias, incentivar a capacitação dos recursos humanos, fomentar a geração de
empregos e  promover  o  acesso de pequenas  e  médias  empresas  a  recursos  de
capital, de modo a ampliar a competição na indústria de telecomunicações.

Com esse objetivo, a Lei nº 10.052, de 28 de novembro de 2000, instituiu o Fundo
para  o  Desenvolvimento  Tecnológico  das  Telecomunicações  -  Funttel  -,  a  ser
financiado  com  uma  contribuição  de  0,5%  sobre  a  receita  bruta  de  empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações.

A doutrina de Paulo Roberto Lyrio Pimenta3 também considera esse tributo como
Cide, e sua finalidade seria compatível com o disposto no art. 170 da Constituição da
República. Além disso, a arrecadação alcança os seus sujeitos passivos, que, pelo
menos em tese, se beneficiam da atividade interventiva, sendo observado o critério
de sua destinação.

Em se tratando de Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, cumpre-
nos analisar, ainda que brevemente, os pressupostos para instituição dessa espécie
tributária.
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4.3.2.  A vinculação  das  receitas  das  Contribuições  de  Intervenção  no  Domínio
Econômico

Não há mais dúvida quanto à natureza tributária das Contribuições de Intervenção
no  Domínio  Econômico.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da
constitucionalidade  da  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  -  CSL4 -  manifestou-se
argumentando que a Constituição atual  atribui  às contribuições natureza tributária.
Com efeito,  Misabel  Derzi  pondera  que o  art.  149 da nova Carta  “veio  espancar
definitivamente quaisquer dúvidas em torno da natureza tributária das contribuições”.5

O traço característico das contribuições em tela é a sua finalidade: a intervenção no
domínio  econômico.  Domínio  econômico,  nesse  caso,  entendido  como  atividade
econômica  em  sentido  amplo,  sendo,  portanto,  sua  finalidade  a  intervenção  do
Estado em qualquer das espécies de atividade econômica - atividade econômica em
sentido estrito e serviços públicos6.

Portanto, a contribuição pode ser destinada ao custeio dos gastos desenvolvidos
pelo  Estado  para  interferir  no  domínio  econômico  ou  pode  constituir  o  próprio
instrumento da intervenção. Assim, a atuação da União pode consistir tanto em uma
oneração tanto material quanto financeira.

No primeiro caso, a contribuição servirá para fornecer recursos para o exercício das
atividades pertinentes e para pagar as respectivas despesas; no segundo, em que a
contribuição constitui o próprio instrumento de intervenção, a atuação visa o equilíbrio
ou a equalização financeira. As contribuições são exigências que se qualificam pela
finalidade visada com a sua instituição, ou seja, para que se obtenha algo, e não em
razão  da  ocorrência  de  determinado  fato.  Esse  fator  tem  sido  apresentado  pela
doutrina e pela jurisprudência, como é o caso da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 209.365-3/SP.

De tudo isso se conclui que as receitas destinadas ao Fust e ao Funttel devem
servir  apenas  e  tão  somente  às  finalidades  para  as  quais  foram  criadas  tais
contribuições. Se o objetivo do Funttel é realizar pesquisas e criar equipamentos e
produtos nacionais, outro destino não poderão ter os valores arrecadados. O mesmo
ocorre em relação ao Fust, que tem como finalidade básica prover serviços em áreas
onde as operadoras não chegam.
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O problema é que os recursos dos fundos não estão sendo investidos nos fins para
os quais foram criados. Arrecada-se muito mais do que está sendo investido, e é por
isso que a telecomunicação no Brasil ainda peca em qualidade.

O acúmulo dos recursos por meio do contingenciamento orçamentário é uma forma
usada pelo governo federal para contribuir para o superávit primário (receitas menos
despesas, excluindo os juros). A questão é que, com essa tática, o dinheiro deixa de
ser aplicado na sua finalidade original e passa a contribuir apenas para amenizar a
dívida pública.

O Tribunal de Contas da União - TCU - já havia criticado, em 2006, as limitações
impostas  pelo  governo  federal  à  execução  orçamentária  de  seus  programas.  O
tribunal  também  determinou  ao  Ministério  das  Comunicações  e  à  Anatel  que
reformulassem a regulamentação do Fust. Além disso, o documento do TCU sugeriu
à  Casa Civil  que viabilizasse a  programação orçamentária  do  fundo,  entre  outros
pedidos.

Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União - Processo TC-015.289/2004-7
-, todo o montante arrecadado com a contribuição até 2006 permanece no FUST, sem
nenhuma perspectiva de utilização. Até esse período, o fundo havia arrecadado cerca
de R$4.000.000.000,00, utilizados integralmente na produção de superávit primário.
Ou seja, nenhum investimento foi feito no setor. De acordo com o relatório do TCU,
“os recursos desse Fundo deveriam ter sido utilizados para custear a universalização
do  acesso  aos  serviços  de  telecomunicação,  especialmente  no  que  concerne  ao
atendimento da população mais pobre ou geograficamente isolada. No entanto, até
hoje  isso  não  ocorreu,  pois  o  governo  federal  não  definiu  prioridades,  diretrizes,
objetivos e metas concretas para essa aplicação (…). Tais limitações financeiras vêm
prejudicando suas atividades de fiscalização,  regulação e de incentivo ao controle
social”.

É importante ressaltar que, segundo consulta à base de dados sobre a execução
financeiro-orçamentária realizada em setembro de 2013, não há registro de empenho
de despesa do Fust  em 2012 e 2013. Ou seja,  as  receitas  vinculadas não estão
sendo utilizadas para a finalidade prevista na lei que as criou.

Ressalte-se que esta Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou requerimento do
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relator em que solicita ao Ministério das Comunicação informações sobre como tem
sido aplicados os recursos do Fust.

Em resposta, foi-nos informado que o montante arrecadado para o fundo desde sua
criação (2001) atingiu o importe de R$15.668.650.000,00. Mas o órgão federal não
teve preocupação em pormenorizar o destino desse montante.

Cumpre-nos então indagar: a não aplicação dos recursos arrecadados pela Cide
nas destinações previstas em lei “contamina” sua constitucionalidade?

Entendemos  que  sim.  O  desaparecimento  do  suporte  fático  (necessidade)  de
tributos  vinculados  (como  é  o  caso  das  contribuições)  acarreta  o  acúmulo  dos
recursos arrecadados nos respectivos fundos, sem que a suposta finalidade que lhes
deu origem seja perseguida.

Se  a  lei  que  instituiu  o  fundo  e  a  sua  fonte  de  custeio  (Cide)  designou
expressamente  sua finalidade,  não há discricionariedade ao administrador,  pois  é
característica  intrínseca  das  contribuições  a  vinculação  do  produto  de  sua
arrecadação à finalidade legal. Ou a regra é integralmente cumprida e os recursos
são  integralmente  aplicados  à  finalidade,  ou,  ao  contrário,  há  ilegalidade  e
inconstitucionalidade.

Não  realizados  os  investimentos,  é  inconstitucional  a  exigência  de  Cide.  A
jurisprudência já caminha nesse sentido. O STF, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade  nº  2.925-8/DF,  proposta  pela  Confederação  Nacional  do
Transporte  -  CNT  -,  envolvendo  a  Cide-combustíveis,  deu  provimento  parcial  à
demanda  para  o  fim  de  declarar  “[...]  inconstitucional  a  interpretação  da  Lei
Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura de crédito
suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto
no parágrafo 4º do artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das
alíneas “a”, “b”, e “c” do inciso I do citado parágrafo”.

Na oportunidade,  os  votos  dos  Ministros  Cezar  Peluso,  Gilmar  Mendes,  Carlos
Velloso e Ayres Brito foram incisivos em favor da necessária vinculação na aplicação
dos  recursos  obtidos  mediante  a  arrecadação  da  Cide-combustíveis.  Tal
determinação, entretanto, não vem sendo obedecida no que diz respeito aos recursos
do Fust.
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Vale-se  a  União  Federal  da  instituição  de  contribuições  com  mero  intuito
arrecadatório, até porque o seu produto não se sujeita à repartição entre estados e
municípios.

Isso implica desvio da finalidade legal, ofensa ao princípio da legalidade, além de
agredir os princípios da moralidade e boa-fé da administração pública. É inaceitável
que  as  finalidades  previstas  em  lei  -  repita-se:  a  vinculação  dos  recursos  à
universalização da telecomunicação - sejam descumpridas pelos órgãos competentes
sob justificativas políticas.

A utilização  de  recursos  dos  fundos,  principalmente  o  Fust,  poderia  ajudar  a
população  que  ainda  não  tem  condições  de  pagar  pelos  serviços,  além  de
desenvolver  o  setor,  atender  à  demanda  de  novos  serviços  e  ao  aumento  da
capacidade de conexão.

4.4. A Anatel
Muito  embora  os  trabalhos  desta  CPI  não  tenham  como  objetivo  fiscalizar  os

aspectos regulatórios que envolvem a prestação dos serviços de telefonia móvel no
Estado,  da  análise  das  informações  colhidas  durante  os  trabalhos  da  comissão,
observou-se  que  muitas  críticas  relacionadas  à  má prestação  dos  serviços  pelas
operadoras se deve em parte à omissão da agência reguladora no seu papel  de
fiscalização e punição.

Colhe-se das informações prestadas à comissão que a Anatel ainda não atingiu o
grau de eficiência desejável a fim de coibir  práticas lesivas aos consumidores dos
serviços de telefonia móvel. Do relatório de fiscalização divulgado pela Anatel7 nota-
se  que  no  ano  de  2012  foram  realizadas  8.600  ações  de  fiscalização,  com  o
envolvimento de 458 fiscais.

Se considerarmos que apenas em Minas Gerais são 640 municípios com cobertura
3G,  853  municípios  com  cobertura  celular  e  6.661  estações  rádio-base  (também
fiscalizadas pela Anatel), o número de fiscais que atuam em todo o território nacional
está longe de ser o ideal, sobretudo se considerarmos que as ações de fiscalização
são amplas e envolvem estabelecimentos, antenas e produtos de telecomunicações.

As  causas  das  deficiências  da  Anatel  não  podem  ser  simplificadas  por  meros
problemas de gestão. Por certo que há insuficiência de recursos para seu melhor
aparelhamento. Como já destacado, os recursos do Fust e do Funtel são retidos pelo
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Tesouro  Nacional,  o  que  impede  sejam  implementadas  melhorias  no  setor  para
aperfeiçoamento dos serviços de telefonia móvel.

Além disso, uma constatação recorrente nas reuniões realizadas pela comissão foi
a  da  relação  de  parcialidade  entre  os  dirigentes  da  Anatel  e  as  operadoras  de
telefonia móvel, posto que muitos desses dirigentes são egressos das empresas de
telefonia, o que contribui para que haja algum nível de proteção entre elas.

Além disso, como muito bem destacado no relatório da CPI da Telefonia do Rio
Grande do Sul, resta evidente que o modelo utilizado no Brasil com a criação das
agências reguladoras padece de ineficiência, sobretudo pelo fato de sua estrutura ter
sido inspirada em outra realidade - a das agências reguladoras americanas.

Segundo informações colhidas no relatório da CPI da Telefonia do Rio Grande do
Sul, “A Anatel foi criada pela Lei Geral das Telecomunicações, a Lei Federal nº 9.472,
de 16/7/97. Foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil, em 5/11/97.
Mas  esse  diploma legal  não  é  o  seu  marco  legal  de  criação.  O  modelo  original
adotado  pela  Constituição  de  1988  foi  o  mesmo que  estava implantado desde a
década  de  60,  quando  os  serviços  de  telefonia  eram considerados  como serviço
público, explorados por empresas estatais”.

Como muito bem abordado no relatório da CPI da Telefonia do Rio Grande do Sul,
“o modelo de organização das agências reguladoras brasileiras não é uma criação
original do direito pátrio. A sua fonte de inspiração é a experiência da administração
pública norte-americana, que se desenvolveu num contexto histórico de common law,
que se difere radicalmente da família jurídica romano-germânica que o Brasil integra.
Ao contrário da nossa tradição jurídica, o direito anglo-saxão não é um direito de base
legislativa e não faz distinção entre direito público e privado”.

Também se colhe naquele relatório cotejo histórico acerca do desenvolvimento das
agências reguladoras, no qual se observa que essa gênese histórica determinou a
estruturação da economia. Os EUA desenvolveram-se em uma cultura de economia
de mercado ou de livre empresa. No Brasil, o Estado teve que intervir no domínio
econômico privado para suprimir etapas do desenvolvimento. O Estado sempre foi o
principal agente de desenvolvimento da economia nacional. Foi quem organizou, por
exemplo,  em  todo  o  território  nacional,  os  serviços  de  telefonia  como empresas
estatais. Nos EUA, os serviços de telefonia foram exercidos desde sua criação por
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empresas  privadas.  No  Brasil,  o  serviço  de  telefonia,  universalizado  como  hoje
conhecemos, foi uma criação do Estado por meio de empresas estatais.

E aí reside uma questão chave, com reflexo na atualidade. Nos EUA ,os serviços
públicos, como o de telefonia, eram exercidos por empresas privadas, num regime de
economia  de  mercado.  Com  o  tempo,  houve  necessidade  de  regulação  estatal
desses serviços.  O impasse histórico estava criado.  O direito  anglo-saxão não se
mostrou preparado para essa missão.

Não  foi  problema  de  fácil  solução,  se  é  que  foi  solucionado.  A  common  law
desenvolveu-se  sob  a  égide  da  corrente  liberal,  que  foi  dominante  até  1914,  no
chamado Estado liberal. Até então, o direito era entendido como um simples meio de
resolver os litígios, num tipo de sociedade em que havia consenso sob o sistema
estrutural da economia, no caso, a economia de mercado. A transformação iniciada
pelo  advento  dos  socialistas  nos  séculos  XIX  e  XX,  caracterizada  por  uma nova
tendência  para  organizar  e  reformar  o  Estado  sobre  novas  bases,  quebrou  o
consenso político liberal. O direito passou a ser visto também como um instrumento
para criar um tipo novo de sociedade. Surge o Estado do bem-estar social em maior
grau na Inglaterra e menor  nos EUA, independente do governo estar ou não sob
controle de partidos socialistas. Os EUA, por pragmatismo e realismo político e não
por influência do socialismo, em que pese a toda sua tradição liberal, teve também
que se adaptar à realidade histórica para o Estado intervir no domínio econômico e
social privado.

No direito anglo-saxão, ao adotarem alguma das formas do Estado de bem-estar
social,  fez  surgir  um  poder  administrativo,  anteriormente  desconhecido,  que  se
desenvolveu ao lado dos três poderes tradicionais: Legislativo, Executivo e Judiciário.
A common law não estava preparada para essa nova realidade. A construção das
regras  de  direito,  via  precedente  jurisprudencial  mediante  processo  judicial  de
elaboração casuística, pelas quais ela se caracterizou desde sua origem, não eram
adequadas  às  necessidades  de  regulação  estatal  do  serviço  público.  Em  outras
palavras, era juridicamente impossível editar  regulamento de serviços públicos por
meio da jurisprudência.

O poder regulamentar não era atributo, em teoria, nos Estados Unidos, do Poder



228
____________________________________________________________________________

Executivo. A doutrina moderna considera que se desenvolveu como que um quarto
poder -  administrative power - distinto dos três poderes tradicionais. Como o Poder
Executivo, esse é exercido em colaboração e sob controle de um certo número de
grandes comissões instituídas pelo Congresso.

A evolução da administrative law resultou na criação de um direito regulatório dos
serviços  públicos,  cuja  prestação  até  então  era  feita  por  empresas  privadas  sem
controle  estatal.  Contudo,  esse direito  regulatório  não é  exercido  pelo  Congresso
Nacional  norte-americano. Este reservou para si  as matérias  legislativas de maior
relevância. As matérias de conteúdo técnico que considera como de menor relevância
-  small objects - ele as delegou às agências reguladoras, que criou para esse fim e
que possuem, entre outras atribuições, a de editar normas primárias com força de lei.

As  agências  reguladoras não são uma criação regida  pelo  direito  constitucional
norte-americano.  Não  estão  previstas  na  Constituição  nem  em  alguma  de  suas
emendas.  Devem  ser  compreendidas  no  contexto  da  transformação  política  do
Estado Federal norte-americano, desenvolvidas infra-constitucionalmente por atos do
Congresso Nacional, para adaptar a common law à realidade do Estado de bem estar
social, numa espécie de nova equity, com a criação da administrative law.

É  importante  destacar  que  a  questão  das  agências  reguladoras  nunca  foi  um
consenso  na  sociedade  norte-americana,  especialmente  quando  o  seu  grau  de
independência  em  relação  ao  governo,  Congresso  Nacional  e  mesmo  ao  Poder
Judiciário. Sempre houve um intenso debate no jus-político (direito político), com base
no princípio de que os legisladores recebem poderes diretamente do povo e que esse
poder regulatório das agências reguladoras não emana do povo e nem é exercido por
representantes eleitos pelo povo. Esse debate permanente fez com que o grau de
independência não fosse algo estático, mas variável conforme ao momento histórico,
nem sempre coincidindo com as ideologias dos partidos que controlam o governo,
conforme demonstraremos oportunamente.

A privatização das empresas estatais de telecomunicações não foi um fato isolado
no Brasil. Fez parte do capítulo do desmanche do Estado nacionalista estatizante. O
Brasil aderiu à tendência internacional de globalização da economia iniciada nos anos
80.  Nesse  contexto,  é  inegável  que  as  privatizações  tiveram  influência  do
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neoliberalismo, que pregava a existência de um Estado mínimo ou Estado regulador
de economia aberta em substituição ao Estado nacionalista estatizante.

A experiência brasileira de agência reguladora, ainda na sua infância histórica, deu-
se portanto de forma inversa da norte-americana. Primeiro houve a privatização das
empresas estatais de telefonia e somente depois é que foi criada a Anatel. Ora, na
experiência norte-americana, esses serviços eram explorados por empresas privadas
e não eram considerados, até então, serviços públicos. A evolução histórica é que
estabelece a regulação estatal. No Brasil, deu-se então processo inverso. Do controle
estatal total passa-se por um regime de exploração por empresas privadas, por uma
deficiente agência reguladora.

O  modelo  de  agência  reguladora  independente  adotado  pelo  Brasil  já  estava
superado havia mais de uma década nos EUA. Foi o governo Ronald Reagan (1981-
1989),  ícone do neoliberalismo junto com o da primeira-ministra britânica Margaret
Thatcher,  que  deu  o  início  à  reformulação  das  agências  reguladoras  norte-
americanas,  não  para  ampliar,  e  sim  restringir  a  independência.  As  agências
passaram a estar submetidas à supervisão presidencial, especialmente por meio da
Office of Management and Budget - OMB - (Escritório de Planejamento e Orçamento),
mediante a Ordem Executiva nº 12.291, de 17 de fevereiro de 1981. Essa ordem
executiva,  que  equivale  ao  nosso  decreto  presidencial,  determinou  que  toda  a
regulação expedida pelas agências passasse por uma análise do seu custo-benefício,
quando envolvesse um custo superior a US$ 100.000.000,00, ou seja, a verificação
dos benefícios da regulação quanto a seus custos e efeitos colaterais.

O Congresso Nacional norte-americano não ficou inerte. Em 1995, edita uma nova
legislação para limitar a discricionariedade e aumentar o controle financeiro sobre as
agências reguladoras, a Unfunded Mandates Reform Act - UMRA - (Lei de Reforma
dos Mandatos não Financiados).  E essa restrição de independência das agências
reguladoras,  pelo  exame  do  custo-benefício  dos  atos  regulatórios  por  meio  do
controle político, em linhas gerais foi mantida por todos os governos e legislaturas
posteriores aos do presidente Ronald Reagan, republicanos ou democratas.

O Brasil copiou um modelo alienígena já superado na sua própria matriz. Tentou
implantá-lo em uma realidade cultural diferenciada da sua origem, cujos resultados
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estão claros para toda a sociedade brasileira. Tudo reforça o argumento de que não
houve  somente  motivações  ideológicas,  mas  também  resquício  do  mito  da
infalibilidade dos técnicos.

No aludido relatório também se aduz que “a independência idealizada das agências
reguladoras brasileiras seria uma espécie de imunidade contra a política, ou seja, dos
representantes eleitos pelo povo, a fim de que a regulação do serviço seja (fosse?)
tratada como assunto técnico para garantir segurança jurídica aos investidores e a
prestação de serviço adequado aos usuários. Contudo, a história tem demonstrado o
contrário.  A infalibilidade  das  soluções  técnicas  baseadas  na  ciência  é  um  mito,
especialmente quando se trata de agências reguladoras e quando estas querem se
impor  como  um  “quarto  poder”.  Sua  imparcialidade  é  questionada,  pois  acaba
protegendo  quem tem o  dever  de  fiscalizar”.  Esta  é  a  opinião  do  jurista  Marcelo
Figueiredo em sua obra As agências reguladoras, página 164:”

“No que toca ao fenômeno das agências, nossa maior  preocupação é seu forte
crescimento  na  América.  Podemos  dizer  que  há  quem  as  denomine  de  “quarto
poder”, e as considere entidade autônoma, no geral, com decisivo poder de regulação
de  um  determinado  setor  da  economia  nacional,  fenômeno  não  destituído  de
problemas,  nas palavras  de  Lee Leovinger,  Juiz e  Ex-Superintendente  da  Divisão
Anti-Truste do Departamento de Justiça nos anos 1970:

´Por  desgraça,  a  verdade  de  toda  agência  governamental  é  que  acaba
representando a indústria  ou o grupo que supõe e devam controlar.  Todas essas
agências estavam muito bem quando se estabeleceram, mas não tardaram muito a
infiltrar-se nelas os elementos as controlam, e que agora as dirigem, em maior ou
menor escala. Não se trata de uma questão de venalidade. Ademais, o pessoal das
agências acaba se associando com algum representante de algum grupo de interesse
especial e todos acabam pensando da mesma forma. Toda companhia afetada por
um controle governamental, e que é bastante forte para fazê-lo, contrata um indivíduo
- ou talvez quatro ou cinco - por 30 a 70 mil dólares ao ano, para averiguar o que está
ocorrendo . E é claro que cumpre a missão. Obtêm favores para os funcionários das
agências, desenvolvem grande amizade. Como ocorre ordinariamente com gente de
pouco poder aquisitivo, alguns funcionários se impressionam com a convivência com
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grandes homens de negócio, empresários poderosos e com a facilidade de viver em
um novo mundo de luxo que não conheciam até então. Cedo ou tarde, todas essas
agências acabam por cair a serviço dos mandantes que a representam com inteira
satisfação.`”.

A atuação da Anatel é fiscalizada pelo TCU, visando a melhorar a qualidade dos
serviços  públicos  oferecidos  à  sociedade.  Para  esse  fim,  o  TCU acompanhou  o
processo  de  desestatização  e  de  regulação  desde  a  privatização  das  empresas
estatais de telefonia. Contudo, atualmente não fiscaliza as operadoras de telefonia,
ao passo que no modelo anterior fiscalizava essas prestadoras por serem empresas
estatais.

Em 2005, com objetivo de avaliar  a atuação da Anatel  no acompanhamento da
qualidade  da  prestação  dos  serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel,  o  TCU  iniciou
procedimento de averiguação envolvendo a agência. A atuação do TCU deu-se por
solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Nota-
se que os fatos ora investigados não são novos. Mostra ainda que já era assunto que
sensibilizava a esfera política na ótica da defesa do consumidor.

O TCU realizou investigação sobre a atuação da Anatel em seu papel institucional
de  acompanhar  e  garantir  a  qualidade  da  prestação  do  serviço,  verificando:  1º-
processo de regulamentação; 2º- processo de fiscalização e acompanhamento; 3º-
medidas sancionatórias e demais medidas administrativas; 4º- atuação da Anatel na
defesa dos direitos e interesses dos usuários.

Na definição e na avaliação dos parâmetros da qualidade dos sistemas de telefonia
fixa e móvel a atuação do TCU se baseou a auditoria: 1º- a qualidade se refere à
operação da rede e à percepção do serviço pelo usuário; 2º- o usuário deve ser a
principal referência ao se buscar determinar um padrão de qualidade para os serviços
de  telecomunicações;  3º-  regularidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade.

O TCU fez o monitoramento entre 2008 e 2012 e revelou que grande parte das
constatações permanecem válidas (Acórdão 1864/2012 - Plenário).

Vejamos os trechos mais  significativos  do  depoimento  do  trabalho  desenvolvido
pelo TCU, cujo foco foi o de que a qualidade do serviço deveria ser a percepção que
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o usuário tem sobre a prestação do serviço e não apenas aspectos técnicos:
“Então, é importante ressaltar, quando falamos de qualidade, o que nós queremos

dizer com isso: qualidade na prestação de serviço de telecomunicações. A qualidade
e o que foi verificado, uma definição do que seriam parâmetros de qualidade, ela não
se resume ao mero cumprimento de aspectos técnicos, aspectos quanto à operação
de rede, mas ela envolve também a percepção que o usuário tem na prestação do
serviço.  Então,  nesse  sentido,  uma definição completa  de  qualidade  não envolve
apenas a verificação, por exemplo, do tempo para o completamento de uma chamada
telefônica,  mas também deve considerar  a percepção que o usuário tem sobre a
prestação  do  serviço,  como,  por  exemplo,  recorrência  de  erros  de  cobrança,
recorrência de erros na sua conta telefônica. Esse é um aspecto de qualidade que
precisa também ser espelhado na regulação do serviço. Por isso o usuário deve ser a
principal referência ao se buscar o estabelecimento de padrões de qualidade, não
apenas estudos técnicos”.

Na auditoria feita pelo TCU, quanto ao exercício da regulação normativa da Anatel,
constatou que:

- a regulação vigente é adequada para garantir a qualidade técnica da rede, mas
insuficiente para garantir a qualidade percebida pelos usuários;

-  os  indicadores de qualidade de rede são baseados em estudos e  referências
técnicas;

- os cumprimentos das metas de qualidade não são consistentes com o volume de
reclamações dos usuários;

- não há planejamento integrado das ações de regulação;
- não há sistematização de demandas para revisão da regulação dos serviços;
- não são consideradas adequadamente demandas importantes dos usuários;
- falta de tempestividade.
Como  agência  reguladora,  a  Anatel  não  se  limita  apenas  a  editar  normas  de

regulação dos serviços de telecomunicações, dentro dos limites legislativos traçados
pelo  marco  regulatório  das  telecomunicações,  a  LGT.  Tão  importante  quanto  a
atribuição de regulação é a de fiscalização.  Infelizmente, segundo o TCU, melhor
sorte não possui a Anatel.
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Segundo o relatório  do  TCU, a fiscalização da Anatel  é dependente dos dados
fornecidos pelas empresas, por exemplo, dados sobre reclamações feitas no serviço
de atendimento das próprias  empresas. A Anatel  não possui  um instrumento para
monitorar  quais  são  os  motivos  de  reclamação  feitos  por  consumidores  nas
empresas.

Em síntese, as falhas da fiscalização dos serviços pela Anatel, detectada pelo TCU
seriam as seguintes:

- ausência de uma cultura de fiscalização orientada ao usuário do serviço;
- estratégias limitadas de acompanhamento da qualidade;
- ausência de monitoramento da satisfação do usuário;
- dependência de dados informados pelas operadoras;
- inexistência de fiscalização de sistemas informatizados de faturamento;
-  falta  de  acompanhamento  de  dados  de  atendimento  das  operadoras  de  call

center;
- amostragem inadequada nas metodologias para acompanhamento e controle das

obrigações das operadoras;
- falta de acompanhamento da resolução dos problemas apontados;
- inadequação na divulgação dos indicadores de qualidade.
Como  já  destacado  em  outro  trecho  deste  relatório,  dois  grandes  problemas

gravitam em torno da questão da efetiva fiscalização por parte da Anatel quais sejam:
o  insuficiente  número  de  fiscais  e  a  ineficácia  de  medidas  fiscalizadoras  que
efetivamente garantam a melhoria dos serviços prestados ao consumidor em todos os
níveis,  ou  seja,  desde  o  ato  da  contratação,  passando  pela  prestação  e  até  o
momento do encerramento do vínculo contratual com as operadoras.

Nesse contexto, nota-se que a Anatel não cumpre os ditames da Resolução nº 596,
de 6 de agosto de 2012, que contém o regulamento de fiscalização do serviço de
telefonia, o qual dispõe expressamente que:

“Art.  5º  -  A fiscalização  destina-se  a  verificar  o  cumprimento  das  obrigações  e
conformidades decorrentes de leis,  regulamentos e demais normas aplicáveis,  dos
contratos,  atos  e  termos  e  a  reunir  dados  e  informações  de  natureza  técnica,
operacional,  econômico-financeira,  contábil  e  outros  pertinentes à  ação em curso,
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para subsidiar o exercício das atividades de acompanhamento e controle da Agência.
Art.  6º  -  A fiscalização  deve  ser  realizada  com  independência,  imparcialidade,

impessoalidade  e  legalidade,  observando-se  o  interesse  público  e  os  direitos  da
fiscalizada, dos usuários e dos terceiros relacionados.

Art.  7º  -  A Anatel  pode  contratar  técnicos  ou  empresa  especializada,  inclusive
consultores independentes e auditores externos, para executar atividades de apoio à
fiscalização.” (grifos nossos)

Ora,  como já  observado,  as  ações  de fiscalização da  Anatel,  no  que tange às
reclamações  apresentadas  pelos  consumidores,  é  dependente  de  informações
prestadas quase que exclusivamente pelas operadoras de telefonia, o que a torna
absolutamente  parcial  nesse  contexto.  Assim,  é  no  mínimo  questionável  se  os
indicadores  de  qualidade  que  são  informados  em  sua  página  na  internet  são
condizentes com a realidade enfrentada pelos consumidores.

Além disso, como se constatou nos depoimentos prestados pelos representantes do
Sindicato dos Empregados das Empresas de Telefonia, as ações de fiscalização nos
call centers das operadoras são previamente avisadas, o que faz com que tais ações
não alcancem seu objetivo, que deveria ser o de verificar como o consumidor está
sendo atendido.

De todos os ângulos que se queira analisar a questão da fiscalização prestada pela
Anatel  é fato notório que há uma distorção entre as informações prestadas pelos
Procons e pela Anatel no que tange aos níveis de qualidade do serviço de telefonia
móvel.

4.5. O licenciamento ambiental de estações rádio-base
A questão da cobertura do sinal de telefonia móvel é um dos problemas recorrentes

detectados  por  esta  comissão.  Observa-se  que  as  regras  nacionais  da  telefonia
móvel não exigem cobertura em todo o território nacional. A regra fiscalizada pela
Anatel dispõe que as companhias são obrigadas a cobrir  80% da área urbana do
distrito-sede do município.

Segundo informam as operadoras,  tal  proporção foi estabelecida para garantir  a
viabilidade econômica do serviço num país continental com muitas regiões de baixa
densidade populacional.
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Além  dessa  aparente  flexibilidade  na  norma,  que  permite  que  a  cobertura  da
telefonia  fique circunscrita  apenas ao município,  sem abranger  toda sua região  e
distritos,  observa-se  que  a  legislação  municipal,  em  muitos,  casos,  dificulta  a
ampliação da rede de cobertura, possibilitando, desse modo, que o serviço prestado
aos consumidores seja ainda pior.

Nesse contexto, é preocupante a situação do trabalhador rural que, no Estado de
Minas Gerais, é um dos propulsores da economia e que, no cenário que se apresenta
em relação aos serviços de telefonia móvel, encontra-se em absoluto desamparo, já
que a legislação não prevê que seja coberta nem a totalidade da área urbana do
município, quiçá a área rural.

Outro ponto que mereceu a análise desta comissão foi a instalação de estações
rádio-base -  ERBs.  Nesse contexto, tal  instalação é um procedimento passível de
licenciamento  ambiental.  São  passíveis  de  licenciamento  atividades  efetiva  ou
potencialmente poluidoras, que modificam o ambiente e podem causar degradação
ambiental ou que utilizam recursos naturais.

Podemos citar  como impactos ambientais  decorrentes da  instalação de ERBs o
aumento da incidência de radiação; o prejuízo ao sono, à audição e ao bem-estar da
população  em  decorrência  de  eventuais  ruídos  emitidos  pela  estação;  a  poluição
visual;  e  o  esgotamento  de  recursos  naturais  em  razão  do  consumo de  energia
elétrica.

Nos  termos  da  Constituição  da  República  de  1988,  compete  ao  município
desempenhar suas competências constitucionais precípuas, diretamente ligadas aos
interesses  locais,  ao  planejamento  e  ao  controle  do  uso,  do  parcelamento  e  da
ocupação do solo urbano (art. 30, incisos I e VII, Constituição Federal de 1988).

Além  disso,  prevê  a  referida  carta  que  é  competência  comum  da  União,  dos
estados  e  dos  municípios  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a  poluição  em
qualquer uma de suas formas (art. 23, inciso VI). Assim, e ainda de acordo com o
Sistema Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei Federal nº 6.938, de 1981,
compete aos municípios disciplinar a instalação das torres onde são colocadas as
ERBs e promover o licenciamento ambiental dessas estações.

O  licenciamento  das  ERBs  obedece  ao  princípio  da  precaução,  definido  pela
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Declaração do Rio  de  1992,  como a garantia  contra os  riscos potenciais  que,  de
acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ainda ser identificados.

Cabe, assim, ao município, avaliar os impactos positivos e negativos ambientais,
urbanísticos, econômicos e sociais da instalação de equipamento de infraestrutura de
telecomunicações,  bem como os impactos para  a  saúde humana,  decorrentes da
instalação  desses  equipamentos,  bem  como aqueles  decorrentes  da  emissão  de
ondas eletromagnéticas no ambiente urbano.

Em razão da competência municipal para proceder ao licenciamento ambiental das
ERBs  decorre  a  necessidade  de  convivência,  por  parte  das  concessionárias  de
serviços de telecomunicações, com diversas normas disciplinadoras da instalação de
ERBs dentro do território do Estado de Minas Gerais. Esse fato foi observado durante
os debates da CPI da Telefonia.

O Sr. Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, em reunião da CPI da
Telefonia realizada em 25/6/2013, declarou que os problemas com o sinal de telefonia
móvel  são graves e que todas  as  operadoras recebem as  mesmas reclamações.
Acrescentou  que  as  alegações  trazidas  pelas  empresas  envolvem  problemas  de
ordem ambiental e legislações municipais que dificultam uma estruturação melhor das
empresas para atender ao consumidor.

Durante  os  trabalhos  da  CPI  foram  aprovados  ainda  cinco  requerimentos
(Requerimentos  nºs  7.212,  7.211,  7.210,  7.209  e  7.207/2013)  dirigidos
respectivamente às empresas CTBC, Vivo, Oi, Claro e Tim, em que se solicita, entre
outras informações, seja esta comissão informada sobre quais municípios do Estado
possuem legislação restritiva para a instalação de antenas. Buscou-se, por meio dos
referidos requerimentos, compreender a realidade do Estado de Minas Gerais no que
se refere à existência ou não de legislação restritiva para a instalação de antenas nos
municípios mineiros.

Nos anexos a este relatório pode-se observar o cenário relativo à legislação para
instalação de ERBs no Estado de Minas Gerais.

Ainda no que se refere à pluralidade de normas municipais que tratam do tema,
tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5.013/2013, que estabelece
normas gerais para a instalação de infraestrutura de telecomunicações no País. A
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proposição,  já  aprovada  no  Senado  Federal,  prevê  que  as  licenças  ambientais
continuarão  de  responsabilidade  das  prefeituras,  mas  que  caberá  ao  Conselho
Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama  -  disciplinar  procedimento  simplificado  de
licenciamento  ambiental  a  ser  seguido  pelos  municípios  para  instalação  de
infraestrutura de suporte,  bem como de qualquer  outra infraestrutura de redes de
telecomunicações.

4.6. Da posição dos municípios mineiros em relação à telefonia móvel
Durante  o  trabalhos  desta  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  foi  enviado  às

câmaras municipais e prefeituras dos 853 municípios mineiros questionário sobre as
condições  da  telefonia  celular  em  cada  municipalidade.  Do  total  de  1.706
questionários enviados (dois questionários por município, um para a câmara e outro
para a prefeitura), 383 foram devolvidos preenchidos, dos quais 260 de prefeituras,
119  de  câmaras  municipais  e  4  apresentaram  informação  insuficiente  para  a
classificação. O relator agradece a atenção das prefeituras e câmaras, que em muito
auxiliaram esta comissão.

A seguir, são apresentados alguns resultados apurados a partir dos questionários
enviados.  Tais resultados não são necessariamente representativos do Estado em
sua totalidade, ao se considerar que a amostra obtida de questionários respondidos
não foi aleatória - foram utilizados todos os questionários com respostas válidas.

É importante ressalvar que pode ter havido o que se denomina autosseleção. Por
exemplo, os municípios com problemas mais sérios de telefonia podem ter sido mais
propensos a responder do que os municípios com menos problemas. Além disso, a
ALMG não tem como se certificar de que as respostas recebidas são fidedignas ou
exatas,  motivos  pelos  quais  se  deduz  que  os  resultados  obtidos  são  apenas
exemplificativos e ilustrativos.

Em algumas tabelas, as porcentagens obtidas podem não totalizar 100% devido a
critérios de arredondamento.

Tabela 1 - Municípios respondentes com cobertura celular - dados de prefeituras
* - A Tabela 1 contendo a condição de cobertura e o percentual na condição de

cobertura foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 258 observações válidas.
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Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela  2  -  Municípios  respondentes  com cobertura  celular  -  dados  de câmaras

municipais
* - A Tabela 2 contendo a condição de cobertura e o percentual na condição de

cobertura foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 112 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Pode-se notar pelas tabelas 1 e 2 que, entre os municípios respondentes, não foi

encontrado nenhum em que não houvesse sinal de telefonia celular. Esse resultado é
decorrente  em  parte  do  cálculo  econômico  das  operadoras,  que  avaliam  a
lucratividade  do  serviço  em  cada  município,  mas  também  do  programa  Minas
Comunica  I,  por  meio  do  qual  o  governo  estadual  apoiou,  financeiramente,  a
instalação de sinal de telefonia celular  na sede dos municípios em que não havia
esse serviço.

Tabela 3 - Municípios respondentes com cobertura celular por operadora - dados de
prefeituras

* -  A Tabela 3  contendo a operadora e o percentual  de municípios  cobertos  foi
publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 256 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 4 - Municípios respondentes com cobertura celular por operadora - dados de

câmaras municipais
*  -  A Tabela 4  contendo a operadora e o percentual  de municípios  cobertos  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 112 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Pode-se notar, pelas tabelas 3 e 4, que a área de cobertura das operadoras varia

de acordo com o perfil de cada empresa, acompanhando sua estratégia de mercado.
Nota-se ainda que as operadoras vencedoras do certame que definiu as empresas
parceiras no Minas Comunica I (Oi, Vivo e Claro) têm o maior percentual de cobertura
entre os municípios respondentes.
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Tabela 5 - Satisfação da população dos municípios respondentes com o serviço
local de telefonia celular - dados de prefeituras

* - A Tabela 4 contendo a classe de satisfação e o percentual em cada classe foi
publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 255 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 6 - Satisfação da população dos municípios respondentes com o serviço

local de telefonia celular - dados de câmaras municipais
* - A Tabela 5 contendo a classe de satisfação e o percentual em cada classe foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 112 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As  tabelas  5  e  6  demonstram  o  baixo  grau  de  satisfação  da  população  dos

municípios respondentes com os serviços de telefonia celular. Entre os questionários
enviados pelas  prefeituras,  85,8% indicaram que a  população está  insatisfeita  ou
pouco  satisfeita.  Já  entre  aqueles  enviados  pelas  câmaras  municipais,  83,9%
indicaram que a população está insatisfeita ou pouco satisfeita.

Tabela 7 - Cobertura dos municípios respondentes com a tecnologia 3G - dados de
prefeituras

*  -  A Tabela  7  contendo  a  condição  de  cobertura  3G e  o  percentual  em cada
condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 253 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 8 - Cobertura dos municípios respondentes com a tecnologia 3G - dados de

câmaras municipais
*  -  A Tabela  8  contendo  a  condição  de  cobertura  3G e  o  percentual  em cada

condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 112 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As tabelas 7 e 8 indicam que cerca da metade dos municípios respondentes contam

com cobertura de sinal 3G. Embora não tenha sido solicitado no questionário que se
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indicasse a fonte da informação, pode-se notar que os gestores municipais utilizaram
de diversas estratégias para obtenção do dado, incluindo consulta às operadoras.

Tabela 9 - Existência de distritos com mais de 850a habitantes e sem cobertura de
sinal de telefonia celular nos municípios respondentes - dados de prefeituras

* -  A Tabela 9 contendo a condição de existência de distritos com mais de 850
habitantes  e  sem cobertura  de  sinal  de telefonia  celular  e  o  percentual  em cada
condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Notas:  a Tal  corte  foi  estabelecido,  entre  outros  motivos,  de  forma  a  subsidiar
eventuais tramitações do Projeto de Lei nº 1.565, de 2011, que “acrescenta inciso ao
art. 6º da Lei 16.306, de 7 de agosto de 2006. (Cria o Fundo de Universalização do
Acesso  a  Serviços  de  Telecomunicação  em  Minas  Gerais  -  Fundomic  -,  para
execução do programa Minas Comunica).

Entre esses municípios, foram identificados 187 distritos, com população total de
203.638 habitantes.

Observação: 246 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 10 - Existência de distritos com mais de 850 habitantes e sem cobertura de

sinal de telefonia celular nos municípios respondentes - dados de câmaras municipais
* - A Tabela 10 contendo a condição de existência de distritos com mais de 850

habitantes  e  sem cobertura  de  sinal  de telefonia  celular  e  o  percentual  em cada
condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Notas:  a Tal  corte  foi  estabelecido,  entre  outros  motivos,  de  forma  a  subsidiar
eventuais tramitações do Projeto de Lei nº 1.565, de 2011, que “acrescenta inciso ao
art. 6º da Lei 16.306, de 7 de agosto de 2006. (Cria o Fundo de Universalização do
Acesso  a  Serviços  de  Telecomunicação  em  Minas  Gerais  -  Fundomic  -,  para
execução do programa Minas Comunica).

b Entre esses municípios, foram identificados 86 distritos, com população total de
117.820 habitantes.

Observação: 111 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As tabelas 9 e 10 indicam a existência de número substancial  de cidadãos que



241
____________________________________________________________________________

moram em distritos com mais de 850 habitantes sem cobertura de sinal de telefonia
celular nos municípios respondentes.

Deve-se registrar a existência do Projeto de Lei nº 1.565, de 2011, que visa instituir
a  obrigação de  cobertura  de  telefonia  nos  distritos  com  população superior  à  do
município  de  menor  população  do  Estado,  valor  que  varia  em  torno  de  850
habitantes.

Destaque-se  ainda  que  o  governo  do  Estado  lançou  recentemente  o  edital  do
Projeto Minas Comunica II, que tem por objetivo a instalação de telefonia celular em
692 distritos  de  359 municípios  do  Estado,  onde vivem cerca  de  1,17  milhão de
pessoas.

Tabela 11 - Existência de postos de atendimento das operadoras de telefonia celular
nos municípios respondentes - dados de prefeituras

* - A Tabela 11 contendo a condição de existência de postos de atendimento e o
percentual em cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 260 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria, a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela  12  -  Existência  de  postos  de  atendimento  das  operadoras  de  telefonia

celular nos municípios respondentes - dados de câmaras municipais
* - A Tabela 12 contendo a condição de existência de postos de atendimento e o

percentual em cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 115 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As tabelas 11 e 12 indicam que a maioria dos municípios respondentes não dispõe

de postos  de  atendimento das  operadoras,  o  que destaca  a  importância  do  bom
funcionamento dos meios de atendimento remoto aos clientes.

Tabela 13 - Existência de legislação municipal que restringe a instalação de antenas
de telefonia celular nos municípios respondentes - dados de prefeituras

*  -  A Tabela  13  contendo  a  condição  de  existência  de  legislação  restritiva  e  o
percentual em cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 256 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria, a partir de questionários devolvidos à ALMG.
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Tabela  14  -  Existência  de  legislação municipal  que  restringe  a  a  instalação  de
antenas de telefonia celular nos municípios respondentes - dados de prefeituras

*  -  A Tabela  14  contendo  a  condição  de  existência  de  legislação  restritiva  e  o
percentual em cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 115 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As tabelas 13 e 14 indicam que apenas uma minoria dos municípios respondentes

instituiu  legislações  restritivas  à  instalação  de  antenas  de  telefonia.  Entre  os
municípios respondentes que dispõem dessas legislações, a maioria enviou cópia da
lei municipal a esta comissão.

Tabela  15  -  Existência  de  Procon  nos  municípios  respondentes  -  dados  de
prefeituras

* - A Tabela 15 contendo a condição de existência de Procon e o percentual em
cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 259 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 16 - Existência de Procon nos municípios respondentes - dados de câmaras

municipais
* - A Tabela 16 contendo a condição de existência de Procon e o percentual em

cada condição foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 116 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Entre  os  municípios  respondentes,  apenas  uma  minoria  dispõe  de  Procon.  O

estabelecimento de  um Procon municipal  facilita  o  pleno uso pelos  usuários,  não
apenas da telefonia celular, de seus direitos.

Tabela 17 - Principal problema da telefonia celular nos municípios respondentes -
dados de prefeituras

* - A Tabela 17 contendo a categoria de problema e o percentual em cada categoria
foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 143 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
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Tabela 18 - Principal problema da telefonia celular nos municípios respondentes -
dados de câmaras municipais

* - A Tabela 18 contendo a categoria de problema e o percentual em cada categoria
foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 66 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
As tabelas 17 e 18 ilustram claramente qual é considerado o principal problema nos

municípios respondentes, que é a falta de sinal ou sinal deficiente. Esse problema
constitui, na amostra analisada, a maioria absoluta das queixas das populações dos
municípios respondentes.

Tabela 19 - Existência de CPI sobre Telefonia Celular nos municípios respondentes
- dados de prefeituras

* - A Tabela 19 contendo a instalação de CPI e o percentual em cada categoria foi
publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.

Observação: 254 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Tabela 20 - Existência de CPI sobre Telefonia Celular nos municípios respondentes

- dados de câmaras municipais
* - A Tabela 20 contendo a instalação de CPI e o percentual em cada categoria foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 8.3.2014.
Observação: 113 observações válidas.
Fonte: Elaboração própria, a partir de questionários devolvidos à ALMG.
Entre  os  municípios  respondentes,  não  foi  identificado  nenhum  que  houvesse

instalado CPI referente a serviços de telefonia celular.
4.7. As principais reclamações apresentadas pelos consumidores
Ao longo dos trabalhos desta comissão, diversas foram as constatações no que

tange à má prestação do serviço de telefonia móvel prestado aos consumidores do
Estado de Minas Gerais, tudo demonstrado nas diversas reuniões realizadas, bem
como nas demais informações deste relatório.

A “cobrança indevida, dúvida sobre cobrança ou cobrança abusiva” merece lugar de
destaque, figurando como a principal reclamação dos consumidores mineiros, sendo
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tal fato constatado, inclusive, pelo Procon da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Em seguida, outro motivo de reclamação por parte dos consumidores refere-se a
algum problema relacionado ao contrato. “Serviço não fornecido ou não concluído” é
outra causa de reclamação indicada por consumidores.

Ainda  relacionado  aos  contratos,  fato  grave  constatado  ao  longo  dos  trabalhos
realizados, inclusive com constatação presencial da comissão, foi de que a operadora
Vivo não fornece aos seus consumidores cópia ou qualquer instrumento contratual
contendo as informações dos serviços contratados.

A esse respeito, nota-se que a prática, além de contrariar o art. 6º do Código de
Defesa do Consumidor, que determina que este tem direito a informação adequada e
clara sobre os serviços, fere a resolução nº 477 de 7 de agosto de 2007 da Anatel,
que dispõe em seu art. 21 sobre as cláusulas obrigatórias em todo contrato de serviço
móvel pessoal - SMP, In verbis:

“Art. 21 - Com a adesão ao Plano de Serviço, considera-se firmado o Contrato de
Prestação do SMP, que tem as seguintes cláusulas obrigatórias:

I - a descrição do seu objeto;
II - as multas e outros encargos moratórios aplicáveis ao Usuário;
III  -  as sanções por má utilização do serviço e os recursos a que tem direito o

Usuário;
IV - a descrição do sistema de atendimento ao Usuário e o modo de proceder em

caso de solicitações ou reclamações;
V - as hipóteses de rescisão do Contrato de Prestação do SMP e de suspensão dos

serviços a pedido ou por inadimplência do Usuário;
VI - a descrição do procedimento de contestação de débitos;
VII - as condições de alteração dos Códigos de Acesso;
VIII - os Códigos de Acesso dos Centros de Atendimento da Prestadora;
IX - os critérios para reajuste dos preços, cuja periodicidade não pode ser inferior a

12 (doze) meses”.
Ora, resta evidente a obrigação por parte das operadoras de telefonia de fornecer

contrato  de  prestação  de  serviços  com  as  cláusulas  anteriormente  mencionadas,
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obrigação esta que, conforme relatado por esta comissão, não vem sendo cumprida,
traduzindo profundo descaso com os consumidores mineiros.

Outro  ponto  que  merece  destaque  dentre  as  reclamações  apuradas  por  esta
comissão  está  a  questão  do  atendimento  às  reclamações.  A esse  respeito,  dois
pontos  merecem  especial  atenção,  por  configurarem  absoluto  descaso  com  os
consumidores.  O  primeiro  é  que  os  usuários  do  serviço  não  podem  fazer  certas
reclamações no atendimento presencial das lojas das operadoras, sendo obrigados a
utilizar o que se denomina de “linha expressa”, mas que, na verdade, não passa de
um atendimento via call center no qual o consumidor é submetido a uma longa espera
para tentar obter uma solução ao seu pleito.

Em todas as visitas realizadas por esta comissão, se observou o profundo descaso
com os consumidores no que tange ao tempo de espera nas lojas de atendimento,
inclusive sem atendimento prioritário a idosos.

O segundo ponto é  que,  mesmo nas hipóteses em que o consumidor  opta por
solicitar  algum serviço  ou  realizar  alguma reclamação,  é  submetido  a  uma longa
espera no  telefone,  sendo ainda verificado por  esta comissão que muitas  dessas
ligações são “retidas” para que o consumidor desista de esperar.

Também contatou-se ao longo dos trabalhos que muitos serviços que figuram nas
cobranças  enviadas  aos  consumidores  sequer  foram  solicitados  por  estes,  o  que
demonstra total afronta ao Código de Defesa do Consumidor, já que este estabelece
como direito básico a informação clara e detalhada sobre os serviços contratados.

Nesse contexto, são recorrentes as reclamações de que serviços que sequer são
compatíveis  com  os  aparelhos  utilizados  pelos  usuários  lhes  são  ofertados,
aproveitando-se de  sua desinformação no momento  da  contratação,  com o  único
objetivo de gerar mais receitas para as operadoras.

Por fim, muito embora não tenha sido o objeto de instalação desta comissão, está a
atividade precária prestada pelos call centers das operadoras. A esse respeito, foram
diversas as reclamações não só de consumidores a esta comissão, mas do próprio
Sindicato  dos  Empregados  das  Empresas  de  Telefonia,  o  qual  relatou  inúmeras
irregularidades tanto na prestação de serviços aos consumidores das empresas de
telefonia, quanto em relação a aspectos trabalhistas.
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Do  exame  dos  trabalhos  desta  comissão  depreende-se  que  os  direitos  dos
consumidores vêm sendo reiteradamente afrontados por  parte  das operadoras de
telefonia  móvel,  e  a  agência  que  deveria  fiscalizar  a  prestação  de  tais  serviços
simplesmente não fiscaliza a contento, além de não contar com estrutura adequada
para tais atividades.

Nesse aspecto, é possível se afirmar que o problema maior está na ausência de
punição diante das irregularidades que se apresentam, o que denota que a Anatel
atua com omissão diante de todo esse quadro de insatisfação dos consumidores.

4.8. Das possíveis práticas criminosas apuradas pela comissão
4.8.1. Condutas Tipificadas Como Crimes
O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC)  -  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de

setembro de 1990 -, trata, em seu Título II, nos arts. 61 a 80, das infrações penais nas
relações de consumo, sem prejuízo do disposto no Código Penal e nas leis especiais
que tratam da matéria, como a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, elencando
as condutas tipificadas alusivas ao consumidor na defesa de seus direitos.

A Lei nº 8.137, de 1990, regula os crimes contra a ordem tributária, econômica bem
como as relações de consumo, capitulando e dispondo os tipos penais decorrentes
destas relações de consumo, complementando as disposições do Código de Defesa
do Consumidor.

O Código Penal Brasileiro, por sua vez, regula os crimes praticados contra a saúde
pública,  patrimônio  e  fé pública  em sua parte  especial,  que possam a vir  causar
danos ao consumidor mesmo que indiretamente.

Diante  dos  fatos  trazidos  a  lume  na  CPI  da  Telefonia,  evidenciam-se  algumas
condutas  das  operadoras  que  poderiam,  em  tese,  se  caracterizar  como  crimes
previstos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei nº 8.137/90, além de no próprio
Código Penal.

4.8.2. Crimes contra as Relações de Consumo
Como aludido, a previsão dos crimes capitulados no CDC consubstancia-se em um

instrumento de proteção do consumidor contra o abuso do poder econômico tido nas
relações de consumo. Tais crimes se orientam na busca de proteção do consumidor
de modo a obrigar o fornecedor de produtos na relação de consumo a desenvolver
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melhores formas de viabilização desses produtos e mercadorias visando a satisfação
do bem comum e individual.

A atuação das operadoras de telefonia -  por  seus responsáveis legais  -  que foi
verificada na CPI é passível dos seguintes enquadramentos legais:

a) Art. 66 do CDC
“Art. 66 - Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre

a  natureza,  característica,  qualidade,  quantidade,  segurança,  desempenho,
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa”.
O art. 66 do CDC trata da afirmação falsa ou enganosa por parte do fornecedor,

bem  como  sua  omissão  sobre  a  natureza,  característica,  qualidade,  quantidade,
segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. O
objetivo da norma é garantir a maior transparência possível dessa relação, na esteira
da previsão do art. 30 do mesmo estatuto. Confira-se:

“Art. 30 - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer  forma  ou  meio  de  comunicação  com  relação  a  produtos  e  serviços
oferecidos  ou  apresentados,  obriga  o  fornecedor  que  a  fizer  veicular  ou  dela  se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

O sujeito ativo do crime é qualquer fornecedor que ofereça produtos e serviços em
desconformidade com o preceito disposto neste tipo legal, ou quem ainda patrocine a
oferta fraudulenta de modo a enganar ou não informar o consumidor. O dolo, nesse
caso, é a vontade livre e consciente de fazer a afirmação falsa ou enganosa, omitir
informação relevante ou patrocinar oferta sabendo-a fraudulenta.

As  propagandas  das  operadoras  de  telefonia  -  com artistas  de  destaque e  em
horários  considerados “nobres”  na  televisão brasileira -  prometem ao cidadão um
serviço  ou  produto  de  excelência  e  custos  baixos,  mas,  na  realidade,  resta
sobejamente comprovada que a prestação do serviço que este recebe é precária,
com interrupções a todo momento, faturas altas e cobranças indevidas.
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b) Art. 67 do CDC
“Art. 67 - Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa

ou abusiva:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa”.
O art. 67 trata das hipóteses da prática de promover ou fazer publicidade que o

agente sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Nesse caso, o agente a ser
responsabilizado  será  o  publicitário  ou  os  responsáveis  pela  veiculação  da
publicidade enganosa ou abusiva. O elemento subjetivo do tipo são o dolo (sabe) ou
a culpa (deveria saber).

A norma objetiva tutelar as relações de consumo e proteger a integridade psíquica
dos  consumidores.  O  sujeito  ativo  são  os  publicitários  ou  os  responsáveis  pela
veiculação  da  publicidade  enganosa  ou  abusiva.  Já  os  sujeitos  passivos  são  os
consumidores  considerados  na  forma  difusa  e  os  que  foram  expostos  a  esta
publicidade.

Os Tribunais pátrios estão abarrotados de ações judiciais em que os consumidores
se  queixam  da  prática  de  propaganda  enganosa.  As  operadoras  têm  o  vezo  de
publicizarem inverdades na busca de angariar clientes, o que têm gerado cobranças
indevidas e insatisfação generalizada por parte dos consumidores.

c) Art. 71 do CDC
“Art.  71 -  Utilizar,  na cobrança de dívidas, de ameaça, coação,  constrangimento

físico  ou  moral,  afirmações  falsas  incorretas  ou  enganosas  ou de qualquer  outro
procedimento que exponha o consumidor,  injustificadamente,  a ridículo ou interfira
com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa”.
Este  artigo  veio  a  regular  as  cobranças  de  dívidas  referentes  às  relações  de

consumo,  nas quais  os  consumidores  por  serem  parte  hipossuficiente  na  relação
eram  constrangidos  moralmente,  com  ameças,  constrangimentos  físicos,  coação
tanto em seu local de trabalho, lazer ou nas horas de descanso. O artigo busca a
preservação  de  todos  os  direitos  advindos  destes  atos  ilegais  por  parte  dos
fornecedores quando da cobrança das dívidas, criminalizando suas condutas.

No caso da telefonia a situação ainda é mais aflitiva. Como restou apurado na CPI,
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o cidadão é obrigado a perder horas de descanso, de lazer ou mesmo de trabalho,
para cancelar serviços não solicitados e cobranças flagrantemente indevidas, o que é
inadmissível.

d) Art. 72 do CDC
“Art. 72 - Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele

constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:
Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa”.
O art. 72 do CDC cuida das hipóteses de o fornecedor impedir ou dificultar o acesso

do  consumidor  às  informações  que sobre  ele  constem  em  cadastros,  bancos  de
dados, fichas e registros, tais como SPC, Serasa, e demais serviços prestados de
consulta ao consumidor.

A tipificação do art. 72 reforça e reafirma o art. 43, § 1º e 2º do CDC, que reza:
“Art.  43  -  O  consumidor,  sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  86,  terá  acesso  às

informações  existentes  em  cadastros,  fichas,  registros  e  dados  pessoais  e  de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§  1°  -  Os  cadastros  e  dados  de  consumidores  devem  ser  objetivos,  claros,
verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

O  escopo  é  proteger  os  direitos  que  os  consumidores  possuem  acerca  de
informações  que  sobre  eles  constem  em  cadastros,  banco  de  dados,  fichas  e
registros.  O sujeito  ativo  é o  fornecedor  que deve ser  punido  quando impedir  ou
dificultar o acesso do consumidor a estas informações.

Como é de conhecimento geral, a dificuldade no atendimento ao consumidor nos
call centers, por si só, é configuradora do delito ora em apreço.

4.8.3. Crimes contra a Ordem Econômica
a) Art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90
“Art. 7° - Constitui crime contra as relações de consumo:
(...)
VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa
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ou  enganosa  sobre  a  natureza,  qualidade  do  bem  ou  serviço,  utilizando-se  de
qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

(...)
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa”.
Como já exposto, as propagandas enganosas das operadoras de telefonia, que se

utilizam de pessoas de renome e altos cachês, além dos veículos de comunicação
em  massa,  prometem ao  cidadão  um  serviço  ou  produto  de  excelência  e  custos
baixos, mas, na verdade, a prestação do serviço é precária, com interrupções a todo
momento, faturas altas e cobranças indevidas.

Tal  qual  ocorreu  com  a  publicidade  de  cigarros,  que  há  muito  vem  sendo
paulatinamente combatida, desde que os estudos que indicavam os malefícios do
tabagismo  começaram  a  ganhar  destaque,  deve  haver  um  melhor  controle  dos
órgãos  governamentais  sobre  as  inverdades  que  vêm  sendo  propaladas  pelas
empresas de telefonia.

4.8.4. Crimes previstos no Código Penal
a) Estelionato
“Art.  171 -  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem ilícita,  em  prejuízo  alheio,

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos
de réis.

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar
a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º”.

O  tipo  penal  do  estelionato  fala  na  “obtenção  da  vantagem  ilícita,  em  prejuízo
alheio”.  A expressão  “vantagem  ilícita”  é  elemento  normativo  jurídico,  trata-se  de
qualquer vantagem contrária ao direito. Além da obtenção da vantagem, deve estar
presente o prejuízo alheio, devendo este prejuízo ser economicamente apreciável, já
que estamos diante de um delito patrimonial.

Deve-se reconhecer que o consumidor brasileiro, lamentavelmente, tem sido vítima
de uma espécie de estelionato na telefonia móvel. Com efeito, o cidadão compra a
expectativa de um serviço ou produto de telefonia achando que este vai funcionar



251
____________________________________________________________________________

satisfatoriamente, e o que recebe são interrupções a todo momento, faturas altas e
serviços com funcionamento inadequado.

A situação é mais grave e dramática em relação às queixas de cobrança indevida.
Como ficou claro no decorrer das investigações da CPI, os pagamentos indevidos
representam a maior parte das reclamações dos consumidores. A cobrança indevida
sistemática como tem acontecido é uma forma de trapaça equivalente ao estelionato.

Quem nunca recebeu uma conta extra após encerrar a conta de uma prestadora de
serviço de telefonia móvel? Quem nunca recebeu uma conta com valor mais alto
referente a um serviço não solicitado? É um verdadeiro “golpe”, facilitado pelo baixo
valor envolvido e pelo fato de ser individualizado em cada cidadão. As operadoras se
valem  da  falta  de  paciência  das  pessoas  em  reclamar  seus  direitos  por  valores
baixos. De outro lado, ninguém sabe ao certo que o golpe vai render tantos milhões, a
não ser a própria empresa que contabiliza o lucro.

b) Redução a condição análoga à de escravo
“Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a

trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  quer  sujeitando-o  a  condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em
razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena -  reclusão,  de dois  a oito  anos,  e multa,  além da pena correspondente à
violência”.

O crime de redução à condição análoga à de escravo consiste na submissão total,
absoluta, de uma pessoa ao domínio de outra. A expressão “condição análoga à de
escravo”  refere-se  a  um  estado  de  fato  em  que  a  pessoa  perde  a  própria
personalidade;  é  tratada  como  simples  coisa,  privada  de  direitos  fundamentais
mínimos. A liberdade humana fica anulada, diante da submissão da pessoa a um
senhor, reduzida à condição de coisa.

Na descrição típica  do  caput do  art.  149,  do  Código  Penal,  o  delito  de  reduzir
(sujeitar) à condição análoga à de escravo caracteriza-se pelas condutas de submeter
(fazer  obedecer  às  ordens  e  vontade  de  outrem  por  coação  física  ou  moral)  a
trabalhos forçados (contra a vontade); ou jornada exaustiva (que leva à exaustão, ao
esgotamento, ao exaurimento físico); ou sujeitar (obrigar, constranger) a condições
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degradantes (aviltantes, humilhantes); ou ainda restringir (limitar, reduzir, diminuir) por
qualquer meio (desde que apto ao fim a que se destina) a locomoção (ato de andar
ou transportar-se).

Os  relatos  trazidos  à  CPI  quanto  ao  tratamento  que  vem  sendo  dado  aos
trabalhadores dos call centers são estarrecedores. A precariedade das condições de
trabalho oferecidas aos operadores de  telemarketing é tão grande que eles podem
ser enquadrados como vítimas de trabalho escravo.

É  obrigação  das  empresas  de  telefonia  se  responsabilizar  diretamente  pelos
trabalhadores que atuam em  telemarketing,  tendo em vista que o atendimento aos
clientes via telefone é parte essencial da prestação do serviço. No entanto, o que
acontece é a terceirização, que é ilegal.

Como ficou claro nos trabalhos da CPI, as condições de produtividade impostas nos
call  centers são  inatingíveis.  O  trabalho  é  degradante.  A jornada é  exaustiva,  os
empregados adoecem muito mais do que quem trabalha em outras áreas. E se o
trabalhador  precisa  repousar  por  atestado,  pontua  negativamente,  perdendo
remuneração. Até mesmo o direito de ir ao banheiro é cerceado.

c) Associação Criminosa
“Art.  288  -  Associarem-se  3  (três)  ou  mais  pessoas,  para  o  fim  específico  de

cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos”.
Tendo em vista que as práticas delituosas ora expostas necessariamente contam

com diretores, advogados e responsáveis legais das diversas empresas de telefonia,
conclui-se pela configuração do crime de associação criminosa.

5. CONCLUSÕES
5.1. Considerações gerais
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia foi instalada nesta Casa com o

objetivo  de  investigar,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  fato  certo,  de  relevante
interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social
do  Estado,  qual  seja  a  lesão ao consumidor  de  Minas  Gerais  decorrente  da  má
prestação dos serviços de telefonia móvel.

É fato reconhecido o crescimento da importância das tecnologias de informação e
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comunicação na vida do cidadão. Ressalte-se, principalmente, a utilização cotidiana
da telefonia móvel. Dessa forma, o mau funcionamento de tal tecnologia repercute de
maneira fortemente negativa na qualidade de vida dos usuários e na competitividade
da produção econômica contemporânea.

Nesse contexto, são recorrentes as reclamações dos consumidores no que tange à
prestação de serviços de telefonia móvel no Estado de Minas Gerais, com destaque
para: prestação de serviços diferente das ofertadas, quanto à qualidade e ao preço;
problemas de sinal; existência de municípios em que há a cobertura de apenas uma
operadora; falta de investimentos na infraestrutura de redes.

Diante  de  tudo o  que foi  exposto no  relatório  que ora  se apresenta,  a CPI  da
Telefonia entende que cumpriu sua missão, procurando promover ações resolutivas,
em benefício da população mineira.

No  transcurso  das  investigações  deparou  com  irregularidades  de  diversas
naturezas,  reclamações  e  denúncias,  transformando estes  elementos  em atitudes
saneadoras efetivas, impondo, além de diversos requerimentos a órgãos públicos e
apresentação  de  proposições  legislativas,  um  termo  de  compromisso  com  as
operadoras, tudo com a finalidade de que se resolva as reclamações recebidas pela
CPI, haja melhoria dos serviços de atendimento ao consumidor e de prestação dos
serviços de telecomunicação pelas operadoras.

Além  dessas  medidas  concretas  que  constam  do  anexo  deste  relatório,
entendemos por bem apresentar as seguintes recomendações, relacionadas a seguir.

5.2. Recomendações à Anatel
A Anatel tem os poderes de outorga, regulamentação e fiscalização dos serviços de

telefonia móvel, competindo a ela adotar as medidas necessárias para o atendimento
do  interesse  público  e  para  o  desenvolvimento  das  telecomunicações  brasileiras,
atuando  com  independência,  imparcialidade,  legalidade,  impessoalidade  e
publicidade.

Ocorre  que  a  agência  não  tem  cumprido  seu  papel,  pois  atua  sempre  nos
interesses  das  próprias  operadoras,  razão  pela  qual  tem  prevaricado  em  suas
obrigações (art. 319 do Código Penal). Os inúmeros problemas apresentados pelos
cidadãos demonstram que a conduta da Anatel é questionável, pois deixa de fiscalizar
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com eficácia as operadoras de telefonia móvel.
Também são questionáveis as pesquisas de satisfação apresentadas pela agência,

tendo em vista que os dados das pesquisas são realizados e remetidos pelas próprias
operadoras. Atrelado a isso está o fato de que as pesquisas disponibilizadas pelo sítio
eletrônico da Anatel, em sua maioria, dizem respeito somente ao nível de “Satisfação”
dos usuários e não de “Insatisfação”, que é o que de fato interessa para a população
consumidora usuária deste serviço.

A esse respeito, como abordado neste relatório, as informações que servem para a
elaboração dos relatórios apresentados pela Anatel  são, quase todas,  repassadas
pelas próprias operadoras, o que permite que tais dados não sejam condizentes com
a realidade da qualidade dos serviços de telefonia, denotando uma falsa aparência de
qualidade em tais serviços.

É importante  salientar  que,  no entendimento  desta  CPI,  a  Anatel  é  conivente  e
omissa nos casos de oferta e publicidade falsa ou enganosa, visto que permite a
veiculação por parte das operadoras, de promessas que não podem ser cumpridas.

Detectou-se também omissão e morosidade na iniciativa de fiscalização.  Restou
comprovada na presente investigação que a Anatel não promove visitas surpresas
nas operadoras e nos call centers. Ora, se, antes de uma inspeção, a Anatel diz o dia
e a hora em que ela ocorrerá, qual é o sentido da fiscalização in loco? Obviamente há
interesses  escusos  e  uma  relação  “promíscua”  entre  a  entidade  e  as  empresas
operadoras de telefonia.

Presume-se, portanto, que a Anatel, sendo a responsável pela regulamentação e
fiscalização  dos  serviços  de  telefonia  móvel,  observa  e  toma  conhecimento  das
referidas  práticas,  porém  se  mantém  omissa  e  conivente  frente  às  infrações,
cometendo omissão de autoridade competente.

Neste  sentido,  a  CPI  entende  que  o  Ministério  Público  Federal  deve  tomar  as
respectivas medidas, com vistas a representação judicial no foro competente contra o
presidente do Conselho Diretor Nacional da Anatel.

5.3. Requerimento de instalação de CPI da Telefonia no Congresso Nacional
Os 18 estados da Federação que instalaram CPIs da Telefonia para investigar a

péssima prestação  do serviço  de  telecomunicação  móvel  no  País  o  fizeram com
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amparo na competência do Estado para dispor sobre a responsabilidade por dano ao
consumidor, prevista no art. 24, inciso VIII, da Constituição da República.

A principal  função  institucional  do  Poder  Legislativo  é  a  fiscalização  de  todo  e
qualquer  ato  público  ou  privado.  Nesse sentido,  suas  ações  são limitadas  à  sua
abrangência  territorial.  No  entanto,  a  competência  relativa  a  alguns  temas  de
telecomunicações restringe-se ao âmbito federal. Assim, esta CPI entende que deve
haver  uma  grande  mobilização  dos  estados,  com  vistas  à  unificação  dos
procedimentos legislativos concernentes à instalação de antenas de telefonia móvel
em  todo  território  nacional,  que  atenda  aos  interesses  dos  estados  e  dos
consumidores brasileiros.

Ademais,  a  prestação  de  serviços  de  qualidade  aos  usuários  dos  serviços  de
telecomunicações não se limita somente a questões de direito  do consumidor.  Na
realidade, as mazelas das relações de consumo são consequência das deficiências
do direito regulatório e do direito administrativo sancionador.

Dessa  forma,  é  importante  que  as  Casas  do  Congresso  Nacional  não  fiquem
omissas  nesse  debate,  deixando  o  peso  exclusivamente  com  as  assembleias
legislativas e câmaras municipais. Sendo o direito regulatório e o direito administrativo
sancionador aos serviços de telecomunicações matérias de competência exclusiva da
União, a competência para a instalação de uma CPI para investigar esses fatos é das
Casas do Congresso Nacional. É a oportunidade do Poder Legislativo Federal ser o
grande  fórum  da  opinião  pública  sobre  esse  tema,  especialmente  o  debate  do
controle parlamentar e do governo sobre essas agências regulatórias.

5.4. Propostas de natureza administrativa
Diante  de  todas  as  provas  coletadas  no  decorrer  das  investigações  da  CPI,

algumas sugestões de cunho administrativo podem ser apresentadas:
a)  primeiramente,  com a  finalização  dos  trabalhos  desta  CPI,  propõe-se  que  a

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  da  ALMG,
responsável  pelas  relações  de  consumo  e  medidas  de  defesa  do  consumidor,
acompanhe o cumprimento das medidas acordadas no termo de compromisso (cópia
anexa), no qual as operadoras obrigam-se a cumprir o que foi declarado na CPI da
Telefonia quanto à execução de investimentos que visam ampliar a capacidade de
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transmissão,  instalar  novas  antenas  e  novos  sites  e  outros  recursos  que  forem
necessários para melhorar a prestação de serviço, conforme parâmetros adotados
pela Anatel;

b) propõe-se que a Comissão de Saúde da ALMG realize uma audiência pública
com a finalidade de debater os riscos do aparelho celular para a saúde humana. A
inexistência  de  um  estudo  definitivo  e  conclusivo  sobre  referido  tema  implica  a
necessidade de maiores debates, ouvindo-se a comunidade científica, os cidadãos,
técnicos, fabricantes, e entidades públicas, além das próprias operadoras;

c) propõe-se que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável da
ALMG realize uma audiência pública com a finalidade de debater os riscos ambientais
das instalações de antenas e o Projeto da Lei Geral de Antenas (Projeto de Lei nº
5.013, de 2013), que tramita na Câmara dos Deputados;

d)  propõe-se  que  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  do  Consumidor  e  do
Contribuinte da ALMG realize  uma audiência pública com a finalidade de debater
alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990) para
ser enviadas à bancada mineira no Congresso Nacional, com a finalidade de melhor
regulamentar a matéria relativa aos serviços de telecomunicações. Um exemplo de
tema a ser debatido é o fato de que o referido código não conceitua o que é produto
essencial  e  tampouco  estabelece  quais  são  esses  produtos.  São  produtos
indispensáveis  e  inadiáveis  para  satisfazer  as  necessidades  imediatas  do
consumidor, que, se não atendidas, colocam em risco iminente a sua sobrevivência,
saúde ou segurança ou cause ainda prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao
exercício regular do seu trabalho ou serviço. É justamente o caso do aparelho celular
e  do serviço de  telefonia.  Não são utilizados somente  por  pessoas positivamente
privilegiadas, mas por toda uma gama de trabalhadores, sem o qual não operam no
mercado;

e) propõe-se que a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social da
ALMG realize uma audiência pública  com a  finalidade de debater  a  situação dos
trabalhadores dos call centers;

f) propõe-se que a Comissão de Direitos Humanos da ALMG realize uma audiência
pública com a finalidade de debater a suposta violação dos direitos dos trabalhadores
dos call centers;
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g) propõe-se à Mesa da ALMG que realize medidas visando fortalecer a Comissão
de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte, criando-se, junto a ela, uma
câmara de conciliação e arbitragem voltada a sanar  conflitos,  em parceria com o
Procon-Assembleia;

h)  propõe-se à Mesa da ALMG o estabelecimento de um fórum permanente de
debates sobre o direito  do consumidor,  também visando um melhor  diálogo entre
sociedade/Estado/empresa, podendo se extrair desse fórum: um contato maior com
problemas  detectados  nessa  área,  em  especial,  na  questão  tormentosa  da
telecomunicação; e ideias e soluções para se resolver ou abrandar esses problemas.

5.5. Propostas ao Ministério Público Estadual e Federal
De acordo com o Regimento Interno desta Casa, in verbis:
“Art.  114  -  A  comissão  apresentará  relatório  circunstanciado,  contendo  suas

conclusões,  o  qual  será  encaminhado  à  Mesa da  Assembleia,  para  publicação  e
providências de sua competência e, quando for o caso, remessa:

I - ao Ministério Público ou à procuradoria-geral do Estado;
II - ao Poder Executivo, para as providências saneadoras de caráter disciplinar e

administrativo, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;
III  -  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  ao  Tribunal  de

Contas, para as providências previstas no art. 76 da Constituição do Estado;
IV - à autoridade à qual esteja afeto o conhecimento da matéria.
Parágrafo único - As conclusões do relatório poderão ser revistas pelo Plenário, na

forma do art. 104”.
Dessa forma, em face dos supostos crimes e irregularidades identificados neste

relatório,  é  indispensável  o  envio  dessas  informações  e  documentos  ao  Parquet
estadual e federal, para que tomem as providências de praxe. Promove-se assim:

a) encaminhamento ao Ministério Público Estadual dos documentos apresentados à
Comissão Parlamentar de Inquérito, quando de seus trabalhos, e seus anexos, bem
como  notas  taquigráficas.  Tal  encaminhamento  tem  pertinência,  pois  restaram
cabalmente  comprovadas  práticas  ilegais,  assim  como  o  desrespeito  às  normas
legais que regem o consumidor quando da prestação dos serviços pelas operadoras
que atuam no Estado de Minas Gerais.  Logo,  a competência para apurar,  propor
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medidas administrativas ou judiciais cabe ao Ministério Público Estadual, legitimado
para defender os interesses coletivos e difusos, como também por deter a titularidade
para promover as ações, se for o caso. Também para o conhecimento do  Parquet
estadual,  o  envio  do  termo de compromisso,  que pontua alguns  itens que  a  CPI
considerou  ser  negociados  com  as  operadoras,  visando  melhorar  o  serviço  de
telefonia móvel ofertado em nosso Estado;

b)  encaminhamento  ao  Ministério  Público  Federal  da  conclusão  da  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito,  os  documentos  a  ela  apresentados,  quando  de  seus
trabalhos  e  suas  notas  taquigráficas,  haja  vista  que a  autorização para  prestar  o
serviço  de  telefonia  móvel  é  de  competência  da  União.  Ademais,  como a  Anatel
integra  a  administração  pública  federal,  caso  se  entenda  necessário  o
aprofundamento  das  investigações  ou a  adoção  de  medidas  civis  ou  penais  é  o
Parquet federal o detentor da competência para tomar as providências cabíveis que
se  mostrem  necessárias  à  melhoria  da  prestação  dos  serviços  realizados  pelas
operadoras.

5.6. Recomendação ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Diante do quadro que se apresenta e em face do grande número de reclamações

em relação a má prestação dos serviços de telefonia, recomenda-se ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais a criação de câmaras especializadas para julgamento dos
recursos apresentados pelos consumidores de telefonia.

No  decorrer  dos  trabalhos  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da  Telefonia
Móvel, constatou-se a carência de órgãos julgadores especializados na solução dos
litígios  envolvendo  o  cidadão  e  as  operadoras  de  telefonia.  Com  o  acúmulo  de
demandas dessa natureza, sem solução, o Poder Judiciário acaba contribuindo para
a má prestação de serviços essenciais à população brasileira. Ressalte-se que, no
último ano, foram instaladas 5 câmaras cíveis com competência especializada em
Direito  do  Consumidor  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,
objetivando  agilizar  o  processamento  de  recursos  decorrentes  das  ações  cíveis
envolvendo as relações de consumo, matéria responsável pela maioria das causas
em tramitação no Judiciário. Consideramos importante que o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais também se sensibilize com a péssima situação da telefonia
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móvel e a fragilidade dos consumidores mineiros, e adote medidas desse jaez.
Solicita  ainda,  nos  termos  do  art.  114  do  Regimento  Interno  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  seja  enviada  cópia  deste  relatório  às
seguintes autoridades: Governador do Estado; Procon do Ministério Público Estadual;
Procon Municipal;  presidente  do Tribunal  de Justiça de Minas Gerais;  procurador-
geral  de  Justiça;  presidente  do  Senado  Federal;  presidente  da  Câmara  dos
Deputados; presidentes da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do
Contribuinte; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Comissão
de Saúde e à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da ALMG.

5.7. Recomendação ao Tribunal de Contas da União
Conforme foi apurado pela CPI, o governo federal não está utilizando os recursos

dos  fundos  das  telecomunicações,  principalmente  o  Fust,  que  poderia  ajudar  a
população  que  ainda  não  tem  condições  de  pagar  pelos  serviços,  além  de
desenvolver o setor, atender à demanda de novos serviços e aumentar a capacidade
de conexão.

Ora, se a lei que instituiu o fundo e a sua fonte de custeio designou expressamente
sua  finalidade,  não  há  discricionariedade  ao  administrador  federal,  pois  é
característica  intrínseca  das  contribuições  a  vinculação  do  produto  de  sua
arrecadação à finalidade legal. Ou a regra é integralmente cumprida e os recursos
são  integralmente  aplicados  à  finalidade,  ou,  ao  contrário,  há  ilegalidade  e
inconstitucionalidade.

Como foi relatado, no ano de 2005, o Tribunal de Contas da União promoveu uma
auditoria operacional no Fust, com o objetivo de verificar que dificuldades, limitações
ou barreiras impedem a aplicação dos recursos desse fundo.

Consideramos que merece nova auditoria pelo TCU, para verificar a evolução das
medidas tomadas pelo governo federal e o motivo de os investimentos no setor de
telecomunicação ainda não estarem sendo realizados com os recursos do fundo.

5.8.  Proposta  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  e  ao  Ministério  Público  do
Trabalho

Como  restou  apurado  pela  CPI,  a  precariedade  das  condições  de  trabalho
oferecidas  aos  operadores  de  telemarketing  é  tão  grande  que  sugere  seu
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enquadramento como vítimas de trabalho escravo.
As condições de trabalho dos operadores de  telemarketing colocam em risco as

instituições  trabalhistas,  evidenciando  a  ocorrência  de  prejuízo  a  bens  e  serviços
fornecidos  à  sociedade,  ofendendo  preceitos  internacionais,  como  a  Declaração
Universal  dos  Direitos  Humanos  os  princípios  democráticos,  bem  como  atentam
contra a  própria  ordem constitucional  ferindo os princípios  fundamentais  da  Carta
Magna consistentes na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e na
proibição de trabalho desumano ou degradante consubstanciados no artigo 1º, inciso
III e IV, artigo 3º, inciso I e III, artigo 5º, inciso III, artigo 6º, artigo 7º e seus incisos e
artigo 170, incisos VII e VIII, da CR/88

É imperioso, portanto, o envio dessas informações e documentos ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE - e ao Ministério Público do Trabalho - MPT -, para que os
mencionados órgãos tomem as providências de praxe, investiguem e punam a prática
de tais infrações.

5.9. Proposições apresentadas pela CPI
5.9.1. Projeto de Lei nº 4.341/2013
No dia 3/8/2013, foi publicado no  Diário do Legislativo o Projeto de Lei nº 4.341,

apresentado  pelos  membros  da  CPI,  que  “dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as
empresas  prestadoras  do  serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de
atendimento  presenciais  em  localidades  com  população  acima  de  vinte  mil
habitantes”.

Como ficou claro durante as investigações da CPI, o atendimento prestado pelas
empresas de telefonia, fixa ou móvel, é precário, sobretudo pela falta de escritórios
próprios  para  atendimento  aos  problemas.  Em  razão  disso,  foi  apresentada  a
proposição  em  epígrafe,  estabelecendo  a  obrigatoriedade  de  as  empresas
prestadoras  de  serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de  atendimento
presenciais em localidades com população acima de vinte mil habitantes.

São  reclamações  comuns  dos  consumidores  a  dificuldade  dos  atendimentos
através  de  call  centers,  com  atendentes  que,  em  muitos  casos,  não  estão
adequadamente preparados para oferecer respostas ou soluções. A verdade é que,
muito  embora  as  empresas  venham  buscando  modernizar  seus  sistemas  de
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atendimento,  bem  se  vê  que  as  investidas  nesse  sentido  têm  se  mostrado
insuficientes, haja vista o fato de o recorde de reclamações no Procon, em todo o
país, pertencer a essas empresas e seus serviços.

Nas  cidades  com  número  significativo  de  habitantes,  significativo  também  é  o
aumento, ano a ano, do número de usuários de telefones, o que se configura como
grande avanço para o Brasil. A expansão desses serviços é, sem a menor dúvida, um
grande  passo  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  nacional.  Entretanto,  os
transtornos  que  o  atendimento  on  line encerra  são  responsáveis  por  grandes
incômodos para  a população em geral,  que não tem a quem recorrer  quando da
ocorrência de problemas, que são muito comuns.

Com  a  abertura  de  escritórios  para  atendimento  direto  ao  consumidor,  esses
problemas seriam bem menores,  pois haveria uma resposta mais imediata para o
cliente, que desempenha o papel fundamental no crescimento da economia. Outro
aspecto  importante  é  que,  com  a  demissão  e  dispensa  de  funcionários  sob  a
alegação de modernidade no atendimento, as empresas de telefonia desobedecem
regulamentos da Anatel, que determinam o “atendimento pessoal, interativo, diuturno
e  gratuito  aos  consumidores/usuários”,  assim  como  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Este projeto de lei apresentado pela CPI tem o objetivo, portanto, de desencadear
uma série de ações que estamos e vamos continuar adotando em prol dos cidadãos,
a fim de garantirmos o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Atualmente,  a proposição se encontra em tramitação nesta Casa, aguardando o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

5.9.2. Projeto de lei tornando obrigatória a afixação de informações relativas ao uso
do  telefone  celular  em  estabelecimento  comercial  responsável  pela  venda  de
produtos e pela prestação de serviços de telecomunicações

No  decorrer  dos  trabalhos  da  CPI,  conforme  relatado  acima,  o  procurador  da
República,  Dr.  Fernando  Martins,  trouxe  ao  conhecimento  dos  parlamentares  o
ajuizamento  de  uma  ação  civil  pública  (nº  0055452-56.2012.4.01.3800),  pelo
Ministério Público Federal - MPF -, em conjunto com o Ministério Público do Estado
de  Minas  Gerais,  perante  a  Justiça  Federal  de  Belo  Horizonte,  para  obrigar  os
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fabricantes  de  telefones  celulares  a  informar,  na  embalagem  dos  aparelhos,  os
valores da taxa que mede o nível de radiação eletromagnética absorvida pelo corpo
quando se utiliza o aparelho, a chamada Taxa de Absorção Específica - SAR.

Segundo o MPF, todos os telefones celulares emitem radiação, mas o valor da SAR
varia  conforme  cada  modelo,  sendo  que  o  limite  máximo  é  de  2W/kg,  conforme
definido na tabela V do anexo à Resolução 303, de 02 de julho de 2002, da Anatel.
Ressaltou que o uso contínuo de aparelhos celulares é potencialmente perigoso para
os consumidores, podendo causar sérios malefícios à sua saúde e a razão do perigo
consiste  justamente no risco  de  o  corpo humano absorver  valores  excessivos da
radiação transmitida pelos aparelhos, explicam os autores da ação.

Evidentemente, como foi abordado neste relatório, ainda não existem conclusões
definitivas que atestem os malefícios à saúde causados pelo uso de aparelhos de
telefonia móvel. Mas é exatamente a falta de estudos conclusivos que demonstram a
necessidade de se regulamentar e alertar as pessoas sobre o problema.

Não é demais lembrar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é direito
básico  do  consumidor  a  proteção  da  vida,  saúde  e  segurança  contra  os  riscos
provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados
perigosos ou nocivos (art. 6º, inciso I). Ademais, segundo o art. 9° do mesmo código,
“o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou
segurança deverá  informar,  de  maneira  ostensiva  e  adequada,  a  respeito  da  sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em
cada caso concreto”.

Dessa  forma,  a  CPI  apresentará  uma  proposição  no  final  do  relatório,  com  o
objetivo  de  alertar  o  consumidor  da  importância  de  consultar  os  manuais  dos
aparelhos, evitando-se riscos à sua saúde.

1 O  Modelo  Brasileiro  de  Telecomunicações:  Aspectos  Concorrenciais  e
Regulatórios.  Estudo  realizado  pela  Secretaria  de  Acompanhamento  Econômico  -
SEAE - do Ministério da Fazenda. 2002

2 Paulo  Roberto  Lyrio  Pimenta,  Contribuições  de  Intervenção  no  Domínio
Econômico. 1ª edição, São Paulo: Dialética, 2002, p. 113.

3 Op. cit., p. 115.



263
____________________________________________________________________________

4 RE 146.733/SP (DJ 06.11.1992) RTJ - 143/684
5 DERZI, Misabel. “Contribuições”,  Revista de Direito Tributário -  RDT, v.  48, pp.

222-223.
6 GRECO, Marco Aurélio. “Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico -

Parâmetros para sua Criação” in  GRECO, Marco Aurélio (Coord.).  Contribuições de
Intervenção no Domínio Econômico e Figuras Afins. 1ª edição, São Paulo: Dialética,
2001, p. 18.

7Disponível  em:http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?
=305155NumeroPublicacao&assuntoPublicacao=Relatório%20de%20Gestão%20da
%20Anatel%20-%20Exercício%202012&caminhoRel=Início-Relacionamento%20com
%20a%20Sociedade-Relacionamento%20com%20a%20Sociedade&filtro=1
&documentoPath=305155.pdf Acessado em 30/01/2014

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite, relator - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada -

Romel Anízio - Adalclever Lopes - Sargento Rodrigues.
6. ANEXOS
6.1. Projeto de Lei

PROJETO DE LEI Nº .../...
Torna obrigatória a afixação de informações relativas ao uso do telefone celular em

estabelecimento comercial responsável pela venda de produtos e pela prestação de
serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o estabelecimento comercial responsável pela venda de produtos e

pela prestação de serviços de telecomunicações obrigado a afixar, junto ao caixa,
placa de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “O telefone celular emite radiações ou
ondas  eletromagnéticas  não  ionizantes.  Confira  as  informações  sobre  saúde  e
segurança no manual do aparelho.”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de .
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Justificação:  A  legislação  sobre  telecomunicações  e  radiodifusão  insere-se  no
âmbito  da  competência  legislativa  privativa  da  União  (inciso  IV  do  art.  22  da
Constituição  da  República).  Contudo,  o  conteúdo  da  proposição  não  versa
propriamente sobre a organização e concessão dos serviços de telecomunicações,
de que trata a Lei Federal nº 9.295, de 19 de julho de 1996, que dispõe sobre os
serviços  de  telecomunicações  e  sua  organização,  sobre  o  órgão  regulador  e  dá
outras providências, alterada pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que trata
sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de
um  órgão  regulador  e  outros  aspectos  institucionais,  nos  termos  da  Emenda
Constitucional nº 8, de 1995. Com efeito, a matéria constante no projeto relaciona-se
intrinsecamente com o consumo e com a saúde, razão pela qual se insere no âmbito
da legislação concorrente atribuída a todos os entes federativos (incisos V e XII do
art. 24 da Constituição da República), de tal modo que o Estado poderá legislar sobre
o assunto, suplementando a legislação federal sobre normas gerais (§ 2º do art. 24 da
Constituição da República) ou, até mesmo, exercendo competência legislativa plena,
para atender  suas peculiaridades,  na  ausência de normas gerais  elaboradas pela
União (§ 4º do art. 24).

No decorrer dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, o
procurador  da  República,  Dr.  Fernando  Martins,  trouxe  ao  conhecimento  dos
parlamentares  o  ajuizamento  de  uma  ação  civil  pública  (nº  0055452-
56.2012.4.01.3800),  pelo Ministério  Público Federal,  em conjunto com o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, perante a Justiça Federal de Belo Horizonte, para
obrigar  os  fabricantes  de  telefones  celulares  a  informar,  na  embalagem  dos
aparelhos,  os  valores  da  taxa  que  mede  o  nível  de  radiação  eletromagnética
absorvida pelo corpo quando se utiliza o aparelho,  a chamada Taxa de Absorção
Específica -  SAR. Segundo o MPF, todos os telefones celulares emitem radiação,
mas o valor da SAR varia conforme cada modelo, sendo que o limite máximo é de
2W/kg, conforme definido na tabela V do anexo à Resolução 303, de 02 de julho de
2002,  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel.  Ressaltou  que  o  uso
contínuo de aparelhos celulares é potencialmente perigoso para os consumidores,
podendo  causar  sérios  malefícios  à  sua  saúde  e  a  razão  do  perigo  consiste
justamente no risco de o corpo humano absorver  valores excessivos da radiação
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transmitida pelos aparelhos, explicam os autores da ação.
Evidentemente, como foi exaustivamente abordado no Relatório Final da CPI, ainda

não existem conclusões definitivas que atestem os malefícios à saúde causados pelo
uso  de  aparelhos  de  telefonia  móvel.  Mas  é  exatamente  a  falta  de  estudos
conclusivos que demonstram a necessidade de se regulamentar e alertar as pessoas
sobre o problema.

Não é demais lembrar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é direito
básico  do  consumidor  a  proteção  da  vida,  saúde  e  segurança  contra  os  riscos
provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados
perigosos ou nocivos (art. 6º, inciso I). Ademais, segundo o art. 9° do mesmo código,
“o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou
segurança deverá  informar,  de  maneira  ostensiva  e  adequada,  a  respeito  da  sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em
cada caso concreto”.

Dessa forma, o objetivo da proposição ora apresentada é alertar o consumidor da
importância de consultar os manuais dos aparelhos, evitando riscos à sua saúde.

Diante  destas  argumentações,  solicitamos  aos  nobres  pares a  aprovação desta
matéria.

6.2. Requerimentos
REQUERIMENTO

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da
Telefonia:

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,
seja  encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providência para instalação de Câmaras especializadas para julgamento de litígios
envolvendo o Direito do Consumidor, nos moldes em que ocorre com as 23ª, 24ª, 25ª,
26ª e 27ª Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente
Justificação: No decorrer dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da

Telefonia  Móvel,  constatou-se  a  carência  de  órgãos  julgadores  especializados  na
solução  dos  litígios  envolvendo  o  cidadão  e  as  operadoras  de  telefonia.  Com  o
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acúmulo  de  demandas  dessa  natureza,  sem  solução,  o  Poder  Judiciário  acaba
contribuindo  para  a  má  prestação  de  serviços  essenciais  à  população  brasileira.
Ressalte-se  que,  no  último  ano,  foram  instaladas  cinco  câmaras  cíveis  com
competência  especializada  em  Direito  do  Consumidor  no  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  do  Rio  de  Janeiro,  objetivando  agilizar  o  processamento  de  recursos
decorrentes  das  ações  cíveis  envolvendo  as  relações  de  consumo,  matéria
responsável  pela  maioria  das  causas  em  tramitação  no  Judiciário.  Consideramos
importante  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  também  se
sensibilize  com  a  péssima  situação  da  telefonia  móvel  e  a  fragilidade  dos
consumidores mineiros, e adote medidas desse jaez.

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja  encaminhado  à  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  do  Consumidor  e  do
Contribuinte da ALMG pedido de providência para que acompanhe o cumprimento
das medidas acordadas no Termo de Compromisso anexo, no qual as operadoras
obrigam-se a cumprir o que foi declarado na CPI da Telefonia quanto à execução de
investimentos  que  visam  ampliar  a  capacidade  de  transmissão,  instalar  novas
antenas  e  novos  sites  e  outros  recursos  que  forem  necessários  para  melhorar  a
prestação de serviço, conforme parâmetros adotados pela Anatel.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado à Comissão de Saúde da ALMG pedido de providência para que
realize  uma audiência pública com a  finalidade de debater  os  riscos do aparelho
celular para a saúde humana.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente
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REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável da
ALMG pedido de providência para que realize uma audiência pública com a finalidade
de debater os riscos ambientais das instalações de antenas e o Projeto da Lei Geral
de Antenas (Projeto de Lei nº 5.013/2013), que tramita na Câmara dos Deputados.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja  encaminhado  à  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  do  Consumidor  e  do
Contribuinte da ALMG pedido de providência para que realize uma audiência pública
para  debater  sugestões  de  alterações  no Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei
Federal nº 8.078, de 1990) para que, posteriormente, as conclusões sejam enviadas à
bancada mineira no Congresso Nacional, com a finalidade de melhor regulamentar a
matéria relativa aos serviços de telecomunicações.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja  encaminhado à  Comissão de Trabalho,  da  Previdência  e da  Ação Social  da
ALMG pedido de providência para que realize uma audiência pública com a finalidade
de debater a situação dos trabalhadores dos call centers.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente
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REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da ALMG pedido de providência
para  que  realize  uma  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  a  suposta
violação dos direitos dos trabalhadores dos call centers.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado à Mesa da ALMG pedido de providência para que realize medidas
visando  fortalecer  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  do  Consumidor  e  do
Contribuinte, criando-se junto a ela uma câmara de conciliação e arbitragem voltada a
sanar conflitos, em parceria com o Procon-Assembleia.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado à  Mesa da ALMG pedido de providência a criação de um Fórum
Permanente de Debates sobre o Direito do Consumidor, também visando um melhor
diálogo  entre  sociedade/Estado/empresa,  podendo  se  extrair  desse  Fórum  um
contato  maior  com  problemas  detectados  nessa  área,  em  especial,  na  questão
tormentosa da telecomunicação, bem como ideias  e soluções para se resolver ou
abrandar esses problemas.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente
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REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União pedido de providência para que
seja realizada uma Auditoria Operacional no Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações - Fust -, com o objetivo de verificar que dificuldades, limitações
ou barreiras impedem a aplicação dos recursos desse fundo.

Sala das Reuniões, de de .
Presidente

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja  encaminhada  à  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -  cópia  do
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - da Telefonia, bem como
das notas taquigráficas colhidas durante as reuniões realizadas, para conhecimento e
providências.

Requer  ainda  que  seja  formulada  manifestação  de  repúdio  à  referida  agência
reguladora, em face da omissão na fiscalização e defesa dos consumidores mineiros.

Sala das Comissões, de de .
Presidente
Justificação: No decorrer dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da

Telefonia Móvel, constataram-se inúmeras irregularidades no que tange à prestação
dos serviços de telefonia no Estado de Minas Gerais, sendo recorrente a constatação
de que a Anatel não cumpre diversas atribuições expressamente previstas em lei e
para as quais deveria voltar sua atuação. Nesse sentido, destaca-se a omissão na
fiscalização das operadoras de telefonia móvel e o descaso com a precariedade do
tratamento concedido aos consumidores. Além disso, observou-se que os dados de
satisfação informados por esta agência reguladora não refletem os dados analisados
por  esta  Comissão,  bem  como  os  fatos  constatados  presencialmente,  os  quais



270
____________________________________________________________________________

demonstram absoluta insatisfação dos consumidores em relação ao atendimento que
lhes é dispensado pelas operadoras de telefonia.

REQUERIMENTO
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da

Telefonia:
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia requer, nos termos regimentais,

seja encaminhado às operadoras de telefonia móvel, pedido de providências para que
essas  firmem  convênio  com  agências  dos  Correios,  objetivando  colher  as
reclamações e solicitações de serviços apresentadas pelos consumidores dos seus
serviços.

Sala das Comissões, de de .
Presidente
6.3. Questionário apresentado aos municípios
1)  Há  cobertura  de  celular  na  sede  do  município  (cidade)?  Se  sim,  de  quais

operadoras?
2) A população está satisfeita com o serviço das operadoras?
( ) insatisfeita
( ) pouco satisfeita
( ) satisfeita
( ) plenamente satisfeita
3) Há cobertura 3G no município?
4) Há distritos com mais de 850 habitantes sem sinal de telefonia celular? Se sim,

quantos são e qual a sua população?
5) Há postos de atendimento de operadoras no município? De qual?
6)  Existe alguma legislação municipal  restringindo a instalação de antenas para

celular? Caso exista, qual o distanciamento previsto para a instalação da antena em
relação a cada espécie de edificação? Se possível,  enviar a lei juntamente com a
resposta a este questionário.

7)  Há Procon no município? Em caso positivo,  há dados quanto ao número de
cobranças indevidas, queda de ligações, defasagem tecnológica, mal atendimento,
velocidade insuficiente na transmissão de dados ou má prestação de serviços?
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8) Quais são as denúncias e reclamações mais comuns em relação às empresas de
telefonia móvel que atendem o município?

9) Entre as reclamações abaixo, qual seria a principal apontada pelos consumidores
do município?

( ) falta de investimento e defasagem tecnológica
( ) falta de sinal ou sinal deficiente em áreas com cobertura
( ) queda frequente de ligações telefônicas
( ) má prestação de serviço na transmissão de dados
( ) inadequação da cobrança
( ) má qualidade de atendimento em call centers
10) Foi constituída Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal para

apurar danos ao consumidor na prestação inadequada dos serviços de telefonia das
operadoras  no  município?  Se  sim,  em  qual  estágio  se  encontra  a  CPI?  Se  já
finalizada, favor enviar o relatório final juntamente com a resposta a este questionário.

6.4. Estudo sobre a questão da radiação das antenas de telefonia
A intensificação do uso da telefonia móvel celular em todo o mundo tem gerado

discussões tanto no meio acadêmico, quanto nos meios de comunicação, sobre os
possíveis malefícios à saúde causados pela emissão de radiação eletromagnética.

Os  telefones  celulares  (estações  móveis)  e  as  antenas  radiobase  (estação
radiobase  -  ERB  -  emitem  ondas  eletromagnéticas  que  são  absorvidas  pelo
organismo  humano.  Embora  no  organismo  haja  uma  função  reguladora  e
neutralizadora,  não existe ainda consenso se elas provocam danos irreversíveis à
saúde.

Para  analisar  os  efeitos  das  ondas  eletromagnéticas,  é  preciso  identificar  sua
frequência.  As  radiações  na  faixa  de  1  milhão  de  Mhz,  em  que  operam  os
equipamentos  de  raios-X,  por  exemplo,  são  capazes  de  ocasionar  a  quebra  de
ligações químicas por meio da ionização e provocar danos no material genético das
células,  levando  potencialmente  ao  desenvolvimento  de  câncer  e  de  defeitos
congênitos. Os sistemas de comunicação móvel no País operam na frequência de
800 MHZ, nas bandas A e B, ou 1800 Mhz, nas bandas C, D e E. Essas radiações
não têm energia suficiente para quebrar as ligações entre as moléculas em células e,
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portanto,  não  podem  produzir  ionização,  mas  isso  não  significa  que  sejam
inofensivas.

Para  medir  os  efeitos  de  radiações  eletromagnéticas  no  corpo  humano,  é
necessário utilizar parâmetros que caracterizem a intensidade da radiação e a taxa de
absorção  de  energia  de  cada  tipo  de  tecido  humano.  Um  desses  parâmetros  é
conhecido como SAR - taxa de absorção específica (do inglês: “specific absorption
rate”). Os tecidos do corpo humano que absorvem mais energia podem sofrer maior
elevação de temperatura com a irradiação do que outros tecidos menos sensíveis.

O  primeiro  e  mais  importante  efeito  das  radiações  eletromagnéticas,  nas
frequências utilizadas em telecomunicação, é o aquecimento dos tecidos onde elas
incidem  (efeito  térmico).  A  partir  de  uma  série  de  estudos  e  experimentos  foi
determinada  a  intensidade  de  radiação  eletromagnética  (expressa  em  termos  de
densidade  de  potência  =  watts  por  metro  quadrado  =  W/m2)  nas  frequências
utilizadas na telefonia celular, que incidindo no ser humano provocasse uma elevação
de temperatura do corpo de menos de um grau centígrado (SAR = 4 W/kg). Esse
valor  corresponde  ao  valor  máximo  sugerido  pela  Comissão  Internacional  de
Proteção  contra  as  Radiações  Não  Ionizantes  -  ICNIRP.  A Agência  Nacional  de
Telecomunicações - Anatel - estabelece o valor de 4,35 W/m2 como limite de radiação
ao qual o ser humano pode ser submetido durante 24 horas por dia em ambiente não
controlado.

Os  limites  propostos  nas  regulamentações  são baseados  em  critérios  térmicos.
Alguns pesquisadores, entretanto, têm sugerido que níveis de radiação não ionizante
elevados poderiam provocar nos tecidos humanos outras alterações além dos efeitos
térmicos. Uma das possibilidades aventadas é a de quebra de cadeias de DNA dentro
das células, o que poderia levar a um processo cancerígeno. Outras possibilidades
seriam alterações nos sistemas reprodutivos (testículos e ovários).

A Organização Mundial de Saúde - OMS -, em resposta à crescente preocupação
com  os  possíveis  efeitos  da  exposição  crescente  a  diversas  fontes  de  campos
eletromagnéticos,  iniciou  em  1996  o  “Projeto  Internacional  sobre  Campos
Eletromagnéticos”. Por meio desse projeto, a OMS tem coordenado pesquisas sobre
campos  eletromagnéticos,  reunindo  conhecimentos  de  diversas  entidades
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internacionais e instituições científicas. As conclusões, contudo, não confirmam que a
exposição  a  campos  eletromagnéticos  de  baixa  intensidade  tenha  consequências
para a saúde.

A Anatel editou a Resolução nº 303, de 2002, que aprovou o Regulamento sobre
Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa
de Radiofrequências entre 9KHz e 300 GHz. A mencionada norma segue os padrões
da OMS - e ICNIRP ao estabelecer os limites de radiação que devem ser respeitados
pelos  fabricantes  de  aparelhos  celulares.  Os  aparelhos  comercializados  no  País
apresentam taxas inferiores ao limite estabelecido.

A Lei  Federal  nº  11.934,  de  5/5/2009,  também  estabelece  limites  à  exposição
humana  a  campos  elétricos,  magnéticos  e  eletromagnéticos,  associados  ao
funcionamento  de  estações  transmissoras  de  radiocomunicação,  de  terminais  de
usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz
(trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde - da população em geral
e dos trabalhadores expostos a essa radiação em razão de sua atividade laboral - e
do  meio  ambiente.  De  acordo  com  esse  dispositivo  legal,  a  fiscalização  do
atendimento aos limites estabelecidos para exposição humana aos campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos gerados pelas referidas estações transmissoras será
efetuada  pelo  respectivo  órgão  regulador  federal.  Além  disso,  as  prestadoras  de
serviços deverão, em intervalos máximos de cinco anos, realizar medições dos níveis
de campo elétrico, magnético e eletromagnético de radiofrequência, provenientes de
todas as suas estações transmissoras de radiocomunicação. Em locais multiusuários,
as  medições deverão considerar  o  conjunto  das emissões de todas as fontes  de
campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos presentes.

A radiação emitida tanto pelas ERBs quanto pelos aparelhos individuais é a mesma.
Importante ressaltar que a grande diferença está no valor da densidade de potência
que atinge quem está perto da torre ou quem está utilizando o telefone. A densidade
de potência emitida por uma fonte está relacionada com a potência da fonte e com a
distância da pessoa à fonte. À medida que se afasta da fonte/antena a densidade de
potência diminui. A potência dos transmissores existentes nas ERBs é bem maior que
a  potência  dos  transmissores  existentes  nos  aparelhos  individuais.  Entretanto,  a
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distância de uma pessoa em relação ao seu aparelho celular é de apenas alguns
centímetros, o que intensificaria a radiação que recebe, ao passo a distância seria
maior em relação às antenas de uma ERB, de irradiação mais potente.

A densidade de potência originada nos aparelhos individuais depende do tipo de
aparelho  (analógico,  digital,  fabricante,  potência,  etc.).  Para  maior  segurança  do
usuário, a Anatel exige que todo celular comercializado no Brasil informe no próprio
aparelho o valor da densidade de potência emitida, que deve ser inferior a 2 W/kg.

Além  de  obedecer  à  legislação  da  Anatel  com  relação  aos  limites  de  campos
eletromagnéticos  de  radiofrequências,  as  estações  devem  observar  também  a
regulamentação municipal ou estadual relativa à instalação, que tem como principal
objetivo regular os aspectos ambientais, tais como planos diretores e regulamentos
sobre o uso do solo. Deve ficar claro, no entanto, que a determinação de distâncias
mínimas  entre  as  estações  transmissoras  de  radiocomunicações  e  as  demais
edificações não é a única variável a ser levada em conta na apuração da intensidade
do  campo  eletromagnético  produzido  pela  antena.  Há  diversos  outros  fatores
relevantes  que  devem  ser  considerados,  como altura  de  instalação  da  antena,  o
ângulo de inclinação e a potência efetivamente irradiada pela antena. Estipular uma
distância mínima de segurança para a instalação de torres sem considerar todos os
aspectos envolvidos não garante a redução da intensidade dos campos.

Cabe ressaltar ainda que os padrões de segurança podem não ser respeitados em
situações nas quais o público em geral tem acesso ao local de instalação das antenas
(distância menor que 8 metros aproximadamente). Isso pode ocorrer facilmente no
caso em que as antenas são instaladas nos topos dos edifícios e não em torres. Para
exemplificar, a densidade de potência medida a 1 metro de distância de uma antena
de baixo ganho localizada no topo de um edifício é de 2 mW/cm2, muito acima dos
limites de segurança. Como resultado desses estudos de campo, os especialistas
concordam que as antenas montadas em torres atendem, na grande maioria  dos
casos, aos padrões de segurança. Problemas podem ocorrer com maior frequência
no caso de antenas montadas nos topos de edifícios, particularmente quando várias
antenas  de  diferentes  empresas  são  instaladas  no  mesmo  prédio.  Os  estudos
apontam, entretanto, que a própria estrutura do prédio tende a absorver grande parte
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da radiação,  de forma que a  densidade  de  potência  medida  nos  apartamentos e
corredores é muito menor que os limites de segurança estabelecidos (IEEE - USA,
“Human  Exposures  to  RF  Emissions  from  Cellular  Radio  Base  Station  Antennas.
Disponível em: <http//www.ieee.usa.org>, acesso em 30/8/2013).

Estudo realizado pela  Escola  de Engenharia  da  Universidade Federal  de  Minas
Gerais  -  UFMG  -  em  2001  concluiu,  com  base  em  medições  de  densidade  de
potência  feitas  nas  proximidades de ERBs na Inglaterra,  no  Canadá e em Minas
Gerais, que, mesmo nos casos mais críticos, a densidade de potência das antenas
das ERBs é cerca de 20 vezes menor que a densidade máxima recomendada pela
Anatel e que a densidade típica das antenas das ERBs é de cerca de 2000 vezes
menor. É importante lembrar  que o limite de 4,35 w/m2,  já  incorpora um fator  de
segurança  de  50  vezes.  Além  disso,  as  antenas  de  telefonia  celular  já  estão
instaladas  em  cidades  dos  EUA,  Japão  e  países  europeus  muito  antes  de  ser
instaladas no Brasil e ainda não havia se constatado naqueles outros países nenhum
efeito na saúde das pessoas que residem próximas dessas antenas. (Disponível em:
<http://www.higieneocupacional.com.br/  download/antenas_celular_paulino.pdf.>
Acesso em 27/8/2013).

Em 2011 a Anatel admitiu,  pela primeira vez, a possibilidade de risco de câncer
cerebral associado ao uso do telefone celular. De fato, existem muitas especulações
sobre o assunto, porém os estudos apresentam resultados inconclusivos, que variam
desde a demonstração de um aumento ou diminuição nas chances de mudança no
fluxo  sanguíneo  cerebral  ou  até  mesmo  de  nenhuma  mudança  constatada.  Tais
discrepâncias  podem ser  advindas  do pequeno número  da amostra  estudada (47
participantes)  no  estudo  realizado  por  pesquisadores  americanos  (Volkow,  ND;
Tomasi, D; Wang, GJ; Vaska, P; Fowler, JS; Telang, F; Alexoff, D; Logan, J; Wong, C.
Effects of  cell  phone radiofrequency signal  exposure on brain glucose metabolism.
JAMA. 2011 Feb 23;305(8):808-13. PMID: 21343580.) A OMS reforçou que não tem
provas de que as ondas de radiofrequência dos celulares causem câncer e concluiu
que mais pesquisas são necessárias no campo.

Cumpre  informar  que  a  exposição  humana  a  campos  eletromagnéticos  não  se
restringe àqueles gerados por antenas e aparelhos de telefonia celular. É importante
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citar que existem os campos eletromagnéticos de baixa frequência, gerados pelas
linhas  de  transmissão  de  energia  elétrica;  os  emitidos  pelos  equipamentos
eletrodomésticos e os emitidos por antenas de radiodifusão (TV, AM e FM), radares,
telefones  sem  fio,  fornos  micro-ondas,  radiação  ultravioleta  proveniente  do  sol,
reconhecidamente  cancerígeno,  entre  outros,  abrangendo  uma  ampla  faixa  de
frequências. Em grandes centros urbanos, onde há alta concentração dessas fontes,
a contribuição relativa das ondas de telefonia celular para a exposição humana pode
ser considerada pequena.

6.5. Plano de Melhorias
1) As operadoras executarão os investimentos previstos nos termos do Plano de

Melhoria  da  Prestação  do  Serviço  Móvel  Pessoal,  apresentado  e  divulgado  pela
Anatel,  que visam ampliar  a capacidade de transmissão, instalar  novas antenas e
novos sites, e outros recursos que forem necessários para melhorar a prestação de
serviço, conforme parâmetros adotados pela agência reguladora.

2) Com o objetivo de acelerar os investimentos previstos para o Estado de Minas
Gerais de forma a ampliar a infraestrutura e melhorar a qualidade da transmissão de
voz  e  dados,  as  operadoras  signatárias  deste  termo  de  compromisso  deverão
apresentar  à ALMG, no prazo de 180 dias  contados de sua assinatura,  plano de
ampliação para a instalação de antenas e ERBs nos municípios mineiros, incluindo
aqueles que apresentam legislação restritiva. Em tal plano deverá ser consignado o
motivo que impede ou dificulta a instalação de antenas ou ERBs. A medida em tela
objetiva a atuação conjunta da ALMG e das operadoras de telefonia para destravar e
agilizar os processos de instalação, bem como desburocratizar o licenciamento de
competência dos municípios, por eles mesmos realizado.

3) Além disso, as operadoras comprometem-se a apresentar à ALMG, no prazo de
30 dias úteis,  a contar da aprovação deste relatório,  a relação de localidades que
possuem legislações restritivas, bem como sugestão de legislação específica sobre o
assunto.

4) As operadoras se comprometem a apresentar imediatamente à ALMG o Plano de
Melhorias  acordado  com  a  Anatel  e,  num  prazo  de  180  dias,  as  previsões  de
investimento  e  expansões  em  andamento  para  o  ano  de  2014  no  Estado.  Tais
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informações poderão ser alteradas em razão de locais passíveis de instalação de
equipamentos, legislação restritiva, mudanças do planejamento e/ou orçamento da
empresa, novos ou futuros acordos firmados com autoridades públicas do Estado ou
com  a  Anatel  ou  outros  motivos  técnicos,  sem  que  tais  alterações  impliquem
descumprimento para fins deste documento. Eventuais alterações, pelos motivos ora
sinalizados, serão encaminhadas para conhecimento da ALMG.

5) As operadoras se comprometem a promover espaço especial, diferenciado, com
assento,  para  atendimento  ao  idoso  nas  lojas  próprias,  devendo  as  adaptações
necessárias ser implementadas no prazo de 120 dias contados da assinatura deste
termo de compromisso.

6) As operadoras reafirmam seus investimentos em tecnologia e capacitação de
pessoal  para  contribuir  cada  vez  mais  com  a  resolutividade  das  reclamações
apresentadas pelos consumidores.

7) Como o Código de Defesa do Consumidor garante o direito a informações claras,
ostensivas e legíveis, para facilitar a compreensão do consumidor sobre os produtos,
serviços e práticas comerciais adotadas pelo fornecedor desses produtos ou serviços,
as operadoras devem disponibilizar, nos seus sites, para consulta dos clientes pós-
pagos, informações discriminadas dos valores cobrados pelos serviços prestados e
oferecidos,  além  do  fácil  acesso  ao  contrato  de  prestação  do  serviço,  com
caracterização do plano contratado.

8) As operadoras se comprometem a promover mutirão para solução dos problemas
encaminhados  pelos  consumidores  à  CPI  da  Telefonia,  exceto  os  empresariais  e
corporativos.  Para  a  correta  identificação  do  consumidor,  a  CPI  fornecerá  às
operadoras, de uma única vez em até 30 dias a contar da data de aprovação deste
Plano de Melhorias, os seguintes dados: nome completo, número da linha telefônica e
CPF.  As  demandas  identificadas  serão  tratadas  no  prazo  de  até  60  dias  do
recebimento,  sendo  consideradas  como  critério  de  solução  as  obrigações
regulamentares  da  operadora.  A  critério  do  Poder  Legislativo,  poderá  haver
divulgação  de  informações  sobre  a  realização  do  mutirão  no  site  da  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Demandas recebidas pelas operadoras, por meio dos
seus canais de atendimento, serão respondidas conforme regulamentação.
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9)  Em  relação  à  prestação  de  serviço  de  telefonia  na  área rural  do  Estado,  a
expansão  se  dará  conforme  as  regras  e  cronogramas  estipulados  pela  Anatel  e
estabelecidos no Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV, por meio do SMP ou do
STFC - associado ao Serviço de Comunicação Multimídia - SCM:

9.1) 30% dos municípios brasileiros até 30 de junho de 2014;
9.2) 60% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2014; e
9.3) 100% dos municípios brasileiros até 31 de dezembro de 2015.
10)  As  operadoras  se  comprometem  a  manter  o  serviço  de  atendimento  aos

Procons  nos  municípios  mineiros,  por  meio  do  canal  exclusivo  0800.  Se
comprometem,  da  mesma  forma,  a  aperfeiçoar  o  atendimento  ao  consumidor,
oferecendo também atendimento presencial nas lojas próprias, por meio das linhas
expressas,  bem  como a  disponibilizar  nos  seus  sites  na  internet  mapas  com  as
indicações de cobertura para serem consultados pelos consumidores, por endereço,
cidade ou CEP. Tal medida deverá ser implementada no prazo máximo de 180 dias
contados da assinatura deste termo.

11)  As  operadoras  se  comprometem  a  implantar  tecnologia  que  permita  aos
consumidores,  logo  após  o  processamento  da  chamada,  receber  informação  de
identificação para saber se a operadora destinatária é a mesma daquela que originou
a ligação, de forma que o consumidor saiba que está pagando tarifa intrarrede.

11.1)  Esta  cláusula  entrará  em vigor  após  a  publicação de regulamentação  em
estudo pela Anatel, nos prazos e na forma a serem previstos no regulamento.

12) As operadoras se comprometem a manter o cumprimento integral do disposto
no Decreto Federal nº 6.523/2008 (“Decreto do SAC”), atendendo de modo adequado
e eficaz o consumidor na solução de sua demanda, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, exceto em eventuais casos em que há prorrogação do prazo, mediante
comunicação prévia com o cliente.

13) As operadoras se comprometem com a manutenção de tratamento digno aos
seus empregados, bem como a manter um processo permanente de capacitação dos
funcionários no que diz respeito aos instrumentos e procedimentos de trabalho. Nos
seus contratos com terceirizados, as operadoras se comprometem a exigir sempre a
observância das leis trabalhistas.
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14)  As operadoras se comprometem a cumprir  integralmente a legislação e, em
especial,  a  Resolução  nº  477,  da  Anatel,  e  demais  que  vierem  a  ser  expedidas
tratando sobre o tema de reparação/ressarcimento ao usuário afetado por eventual
descontinuidade na exploração do serviço contratado, desde que não seja por ele
motivada.

15) As operadoras se comprometem, durante os últimos 10 dias do mês de abril de
2014, a realizar campanha publicitária única a ser implementada pelo Sinditelebrasil,
conforme plano de mídia  a  ser  apresentado  no prazo  de 30 dias,  informando os
resultados da CPI da Telefonia, conforme abaixo:

“Em  razão  das  conclusões  adotadas  pela  CPI  da  Telefonia  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Sinditelebrasil, em nome das operadoras,
convida todos os usuários a procurar sua operadora para tratar todas as solicitações
e reclamações relativas aos serviços por elas prestados”.

Assinaturas:
Deputados:  Zé Maia,  presidente -  João Leite,  relator  -  Ulysses Gomes - Romel

Anízio - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Liza Prado - Sargento Rodrigues.
Empresas:  Patrick  de Azevedo Ferreira (TIM)  -  Erik  Cordeiro Caldas Fernandes

(Claro) - José Luiz Gattás Hallak (Oi) - Renato Gomes dos Santos (Vivo).
Testemunhas: Marcelo Barbosa, Tainah Marrazzo e Nilson Ferreira Neto (Procon);

Tiago Santana e Thiago Ribeiro de Oliveira (Sinttel).
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento contido na Mensagem nº 624/2014, do
governador do Estado, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
4.876/2014, e requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues em que solicita a
retirada de  tramitação do  Projeto  de  Lei  nº  533/2011,  e  Ulysses  Gomes  em  que
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei  nº  2.873/2012 (Arquivem-se os
projetos.); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a inclusão em ordem
do dia do Projeto de Lei nº 3.990/2013, uma vez que a Comissão de Minas e Energia
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perdeu o prazo para emitir seu parecer; e,  nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos  dos deputados Carlos Pimenta e outros em que
solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Tiradentes,
de Montes Claros, pelos 50 anos de educação para a vida, e Bosco e outros em que
solicitam a  convocação de reunião  especial  para homenagear  o Grupo Zema, de
Araxá, pelos 90 anos de sua fundação, e da deputada Liza Prado e outros em que
solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  Empresa  de
Transporte São Gonçalo pelos 55 anos de sua fundação.

Questão de Ordem
O deputado Cabo  Júlio  -  Sr.  Presidente,  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 6/3/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Duarte Bechir em que notifica o falecimento do Sr. Wilson Silva Couto,

ocorrido em Campo Belo, em 5/3/2014. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Duarte Bechir em que notifica o falecimento do Sr. Baltazar Teixeira de

Souza, ocorrido em Campo Belo, em 1º/3/2014. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.799/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão, com

sede no Município de Bueno Brandão.

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 4.799/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos  de  Bueno  Brandão,  com  sede  no  Município  de  Bueno  Brandão,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a promoção de atividades sociais, culturais, de lazer e de turismo.

Com esse propósito, a instituição firma convênios com outras entidades, busca a

promoção de cursos profissionalizantes, incentiva os pequenos produtores rurais e

artesãos e promove assistência a pessoas carentes e pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade do Município de Bueno Brandão, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.799/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.814/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no
Município de Porteirinha.

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 4.814/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no Município de Porteirinha, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção  da  assistência  social,  da  educação  e  da  saúde,  do  voluntariado,  do
desenvolvimento econômico, social e do combate à pobreza.

Com esse propósito, a instituição busca proteger a saúde da família por meio de
ações  assistenciais  que  possibilitem  o  acesso  da  população  aos  programas
governamentais; promove a proteção do meio ambiente; e desenvolve atividades que
tenham o objetivo de habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiências.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do Município de Porteirinha, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.814/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.838/2014
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
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declarar de utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas,
com sede no Município de Sarzedo.

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 4.838/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Ação Social Projeto Restaurando Vidas, com sede no Município de Sarzedo, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a assistência social a pessoas carentes e a orientação às famílias, visando a
uma melhor convivência.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  ao  idoso,  ao  menor
abandonado e à pessoa com deficiência, oferece assistência educacional, mantém
centro de lazer e recreação, estimula a criação de atividades culturais e artesanais,
incentiva o plantio de hortas comunitárias e individuais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  instituto  com  a
comunidade  do  Município  de  Sarzedo,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.838/2014 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 3.720/2013 dispõe sobre

a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação da Polícia Civil e
nas Unidades de Atendimento Integrado localizados no Estado informando sobre a
gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e da segunda via nos
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casos de furto ou roubo notificados.
A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 102, XV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

Por meio da proposição em exame objetiva-se assegurar o conhecimento pleno,
pela população, de seu direito à gratuidade na emissão da primeira via da carteira de
identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

Conforme salientado na discussão em 1º turno da proposição, a identificação civil é
pré-requisito para o acesso do cidadão a direitos fundamentais. Ademais, o banco de
dados formado pelas informações do conjunto de cidadãos devidamente identificados
no órgão de segurança pública competente é um instrumento de grande relevância
nas investigações criminais.

Embora  tenha  validade  em  todo  o  território  nacional,  compete  aos  governos
estaduais a emissão da cédula de identidade. Entretanto, a falta de intercâmbio de
informações entre os estados facilita fraudes na emissão do documento, conforme
denunciou  reportagem  do  jornal  Folha  de  São  Paulo,  de  13/10/2013,  na  qual  o
repórter conseguiu emitir uma carteira de identidade em Minas Gerais usando o nome
de  outra  pessoa.  Na  reportagem,  o  Instituto  de  Identificação  de  Minas  Gerais
informou que a fraude é possível porque Minas Gerais ainda não tem o Afis (sigla em
inglês para Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais), já instalado
em estados como Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

O  governo  federal  busca  há  anos  a  implantação  de  um  novo  modelo  de
identificação civil, denominado Registro de Identidade Civil - RIC. O objetivo do novo
modelo é reunir,  em um documento com tecnologia  smart card,  equivalente a um
cartão de crédito com chip, informações sobre o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
-,  título  de  eleitor,  dentre  outros,  sendo  integrado  com  sistema  informatizado  de
identificação de impressões digitais.

A Lei Federal nº 12.058, de 13/10/2009, autorizou a União a firmar convênio com os
estados e o Distrito Federal para a implementação do número único de registro de
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identificação civil. A mesma lei prevê que os estados e o Distrito Federal, signatários
do convênio, participarão do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil  e
ficarão responsáveis pela operacionalização e atualização, nos respectivos territórios,
do  Cadastro  Nacional  de  Registro  de  Identificação  Civil,  em  regime  de
compartilhamento  com  o  órgão  central,  a  que  caberá  disciplinar  a  forma  de
compartilhamento de informações.

Com a implementação do RIC, é fundamental que as gratuidades na emissão do
documento sejam mantidas. Segundo a citada reportagem da Folha de São Paulo, foi
previsto um custo de R$6.000.000.000,00, em 12 anos, para a implementação no
novo modelo de identificação civil.

Diante do exposto, somos pela aprovação da proposta em análise, que reforça junto
à  população  o  direito  à  gratuidade  na  emissão  da  primeira  via  da  carteira  de
identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.720/2013, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sargento Rodrigues, presidente - Cabo Júlio, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nos Postos de Identificação
da Polícia Civil  e  nas Unidades  de Atendimento  Integrado localizadas  no Estado,
informando sobre a gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e
da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação, em local visível e de fácil leitura, nos Postos de

Identificação da Polícia Civil e nas Unidades de Atendimento Integrado localizadas no
Estado, de cartaz que informe sobre a gratuidade da emissão da primeira via de
carteira de  identidade e da segunda via  nos casos de furto ou  roubo registrados
perante a autoridade policial.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 626, 627, 628, 629 e 630/2014 (encaminhando o
Projeto de Lei nº 4.981/2014, as Exposições de Motivos da Secretaria de Estado de
Fazenda a respeito da concessão de Regime Especial de Tributação em matéria de
ICMS ao contribuinte mineiro prejudicado em sua competitividade ou impedido de
instalar-se  em  Minas  Gerais  dos  setores  de  fabricação  de  tecidos  especiais  e
artefatos  têxteis  e  de  fabricação  de  brinquedos  e  aos  estabelecimentos  que
promovam transferências  interestaduais  de minério de ferro e o Projeto de Lei  nº
4.982/2014, respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.983 a 4.994/2014 -
Requerimentos nºs 7.302 a 7.330/2014 - Requerimentos sem número dos deputados
João Vítor  Xavier  e  outros,  Fred  Costa  e  outros,  Braulio  Braz e  outros,  Pompílio
Canavez e outros e Vanderlei Miranda e outros - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Esporte e de Segurança Pública e do deputado Inácio Franco (2) -
Oradores Inscritos:  Discursos dos deputados Fred Costa,  Arlen Santiago,  Fabiano
Tolentino,  André  Quintão  e  Paulo  Guedes  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  deputados  João  Vítor  Xavier  e
outros,  Fred Costa e  outros,  Braulio  Braz e outros,  Vanderlei  Miranda e outros  e
Pompílio  Canavez  e  outros;  deferimento  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de
Proposições:  Discussão,  em turno único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de Lei  nº
22.009; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do deputado
Rogério Correia; Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Ivair  Nogueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Dilzon  Melo  -  Neider
Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin
- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -
Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio
Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -
Rogério Correia -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Agostinho Patrus Filho, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A deputada Luzia Ferreira, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 626/2014*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
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de Sete Lagoas o imóvel que especifica.
Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do Município de Sete Lagoas.
Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a

construção e o funcionamento do Palácio da Cultura.
Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua
disponibilidade para os objetivos citados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014
Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Sete  Lagoas  o  imóvel  que

especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sete Lagoas o

imóvel  com  área  de  613,80m²  (seiscentos  e  treze  metros  quadrados  e  oitenta
centímetros),  situado  na  Rua  Major  Castanheira,  Município  de  Sete  Lagoas,
registrado sob o nº 27.003, a fls. 128 e 129, Livro 3-AQ, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  à  construção  e  ao
funcionamento do Palácio da Cultura.

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Sete Lagoas não houver procedido ao registro
do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Sete  Lagoas  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1º.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 627/2014*
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se
em Minas Gerais do setor de fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis.

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

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

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

6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 19.979/11.
Fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

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

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

“XII - Cabe a Lei Complementar:
(…)
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g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes
Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo
Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

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

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

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

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

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

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;
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V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data” (grifo nosso).
Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

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

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

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

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro,
instituídos pela Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, cujas vantagens proporcionadas
são operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito presumido
do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
unidade da Federação, resultado na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado
citado  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de
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investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos
gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g”,da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para o setor de fabricação de fabricação de
tecidos  especiais  e  artefatos  têxteis que  comprovadamente  estiverem  sendo
prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais
em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial de tributação a todo o setor, porém de forma individualizada, analisada a
requerimento  do  contribuinte,  podendo,  ainda,  dar  ensejo  a  cargas  tributárias
diversas.

Isto se deve, pois análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence, e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
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pelas empresas do setor.
Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo  pela  unidade  federada  instituidora,  como  frequentemente  ocorre  para  se
burlarem as Ações de Inconstitucionalidade eventualmente propostas. Desta forma, a
base legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de
Minas Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação
de idêntico teor pelo mesmo Estado, ou, ainda, publicação de legislação ainda mais
benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo:

- crédito presumido implicando carga tributária efetiva de 2% (dois por cento) nas
operações internas de saídas dos produtos relacionados em regime especial, desde
que com conteúdo de importação menor ou igual a 40% (quarenta por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral
com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D' Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE TECIDOS ESPECIAIS E ARTEFATOS TÊXTEIS
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis foi publicado no “Diário do
Legislativo”, de 13.3.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 628/2014*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao
contribuinte mineiro prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se
em Minas Gerais do setor de fabricação de brinquedos.

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

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

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

6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 19.979/11.
Fabricação de Brinquedos.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelos Estados do Rio de Janeiro,
Tocantins  e  Rondônia,  para  as  empresas  estabelecidas  naquelas  unidades  da
Federação, instituídos pelas Leis nºs 5.636/10, 1.201/00 e 1.473/05, respectivamente,
cujas vantagens proporcionadas são operacionalizadas, principalmente, por meio de
concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta
unidade da Federação, resultado na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas nos Estados
em face do benefício  fiscal  oferecido por  este,  tais  como: perda de investimento,
arrecadação  de  impostos  estaduais  e  municipais,  além  de  empregos  gerados  no
nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g”,da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de
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janeiro de 1975.
Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio
causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem
tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da
capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de
ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão
de Regime Especial de Tributação (RET) para o setor de  fabricação de brinquedos
que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou
impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por
outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime
especial  de  tributação  a  todo  setor,  porém  de  forma individualizada,  analisada  a
requerimento de  cada contribuinte,  podendo ainda dar  ensejo  a  cargas tributárias
diversas.

Isto se deve, pois análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o
impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e
não somente o setor a que pertence, e o impacto na arrecadação de receita pelo
Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de
obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados
pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer
tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar
as Ações de Inconstitucionalidade contra ela propostas. Desta forma, a base legal
para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas Gerais
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possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico
teor pelo mesmo Estado, ou, ainda, publicação de legislação ainda mais benéfica por
outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento  ao  disposto  no  §  1º  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos
os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito
presumido:

I - de forma que resulte em recolhimento efetivo de ICMS de 2% (dois por cento) do
valor das operações de vendas, em operações internas e interestaduais, desde que o
conteúdo de importação do produto seja menor ou igual a 40% (quarenta por cento);

II - de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação de venda interna, quando o
conteúdo de importação for maior que 40% (quarenta por cento).

Nas operações com os produtos relacionados no Anexo I deste Regime, importados
do exterior para comercialização, fica assegurado crédito presumido:

I - de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), sobre o valor da operação de
venda interestadual;

II - de 4% (quatro por cento), sobre o valor da operação de venda interna.
Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas
incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D'Aquino Filardi, Diretora DAI/SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor  de  fabricação  de  brinquedos  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de
13.3.2014.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 629/2014*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de
dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a
respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS aos
estabelecimentos que promovam transferências interestaduais de minério de ferro.

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

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

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei 6.763/75.
Transferência Interestadual de Minério de Ferro.
O Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma do artigo 32-I da Lei

nº  6.763/75,  alterada  pela  Lei  nº  20.540/12  e  pela  Lei  nº  21.016/13,  medida  de
simplificação tributária  de  forma a  substituir  os  créditos  por  entradas  de insumos
aplicáveis na extração:

“Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e
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dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a
apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e
aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração
anterior ao início de vigência do regime especial.

§ 1º - O regime especial a que se refere o caput:
I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;
II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício
financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio
recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a
proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações
realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte
beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova
nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua
vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no
regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do
imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,
acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em
parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração
compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para
os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime
especial.
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§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º, inclusive em relação às
hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
II - não implica, por parte do contribuinte:
a) confissão de débito;
b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em
relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa
do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do
regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o  caput poderá prever o diferimento do
imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo
imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

§ 6º - Para fins do disposto nos incisos I e II do caput, o regulamento estabelecerá
os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual do crédito
presumido.

§  7º  -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos
termos  do  §  6º  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de
mineração, compreendendo todos os custos até a saída do minério em transferência.”

Importante salientar que, apesar de constantes da legislação mineira, as medidas
em comento serão concedidas mediante regime especial, de forma individualizada,
analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda  dar  ensejo  a  cargas
tributárias diversas conforme o perfil de aquisição de insumos.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  a  estabelecimentos  que
promovam transferências interestaduais de minério de ferro conforme se segue:

- adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da
empresa  de  valor  inferior  ao  preço  de  mercado  e  crédito  presumido  nas  saídas
tributadas, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto destacado
no documento fiscal, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos, inclusive
aqueles já escriturados nos livros fiscais, na forma prevista pelo art. 32-I da Lei nº
6.763/75, alterada pela Lei nº 20.540, de 14/12/2012;
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- adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da
empresa de valor inferior  ao preço de mercado e substituição total ou parcial dos
créditos  pelas  entradas  por  percentuais  variados  de  crédito  presumido,  na  forma
prevista  pelo  art.  32-I  da  Lei  nº  6.763/75,  alterada pela  Lei  nº  21.016,  de  20  de
dezembro de 2013.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em
atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6763/75 e informamos os Regimes
Especiais concedidos até a presente data.

Vanessa Terezinha D´Aquino Filardi, Diretora DAI /SUTRI.
De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MINÉRIO DE FERRO
* - O quadro contendo as informações sobre o regime especial de tributação do

setor de transferência interestadual de minério de ferro foi publicado no  “Diário do
Legislativo”, de 13.3.2014.

* A nova redação do tratamento tributário e carga tributária efetiva deste quadro se
deu apenas para melhor explicitar o tratamento definido no regime especial.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 630/2014*

Belo Horizonte, 6 de março 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 revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de
13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais.

O Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais  foi  criado para  evitar  que
empresas de importância estratégica para a economia deixassem de se instalar em
Minas Gerais, atraídas para outras unidades da Federação, como Goiás, Bahia, Mato
Grosso, Tocantins e Espírito Santo, em razão dos benefícios oferecidos por fundos
federais constitucionais.
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A alteração ora proposta  tem por  finalidade aprimorar  e simplificar  a  gestão do
Fundo, de modo a manter, como fonte de seus recursos, apenas as decorrentes das
dotações  consignadas  no  Orçamento  Fiscal,  bem  como aquelas  provenientes  de
operação de crédito interna ou externa de que o Estado seja mutuário.

Ressalto a importância do Fundo para o aumento da competitividade do Estado,
uma vez que atrai  e  mantém, em solo mineiro,  as  empresas que apresentam ou
desenvolvem  empreendimentos  de  importância  estratégica  para  a  expansão  ou
modernização das cadeias produtivas ou de suas aglomerações produtivas locais.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.982/2014
Revoga o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - Fica revogado o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de

2006.
Art. 2º - 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.

OFÍCIOS
Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.446/2013, do deputado Anselmo José
Domingos.

Da Sra.  Ana  Luiza  Müller,  diretora  do  Departamento  de  Apoio  à  Aquisição  e  à
Comercialização da Produção Familiar  do  Ministério  do  Desenvolvimento Social  e
Combate à Fome (substituta), informando a formalização de convênio entre a União,
por meio desse ministério, e o Idene. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da  Sra.  Andressa  de  Oliveira  Lanchotti,  promotora  de  justiça,  prestando
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informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.657/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, diretor-geral da Arsae-MG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.821/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, encaminhando,
para apreciação desta Casa, o relatório de todos os regimes especiais de tributação
concedidos  no  3º  trimestre  de  2013,  bem como a  relação dos  regimes especiais
anteriormente concedidos e que tiveram seu tratamento tributário alterado no mesmo
período,  nos  termos  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, diretor executivo do Fundo Nacional de
Assistência  Social  (2),  informando  a  transferência  de  recursos  financeiros  desse
fundo para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, diretor executivo corporativo da
Embratel,  encaminhando  as  metas  de  universalização  a  serem  cumpridas  pela
empresa em 2014 e a relação das localidades atendidas em 2013. (- À Comissão de
Transporte.)

Do  Sr.  Carlos  Leonardo  de  Araujo  Delgado,  gerente  da  GTES/Defin/AF,
comunicando  que  o  BNDES  efetuou,  em  21/1/2014,  a  liberação  de  recursos
financeiros para este Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do  art.  74  da  Constituição  do  Estado,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do  Regimento
Interno.)

Do Sr.  Carlos Alberto Reis de Paula,  presidente do TST, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.014/2012, da Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Carlos Alberto da Silveira Isoldi  Filho,  assessor especial  do Gabinete do
procurador-geral  de  justiça  adjunto  jurídico,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 6.938/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça, encaminhando
ofício  da  Procuradoria-Geral  da  República  referente  à  declaração  de
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inconstitucionalidade da Lei nº 14.236, de 2002, para ciência e adoção das medidas
cabíveis.

Do Sr. Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos
Peritos  Criminais  Federais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1/2014/SGM.

Do Sr. Carlos Melles, secretário de Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.183/2013, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Presidência do TJMG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.882/2013, da Comissão de Administração
Pública.

Do  Cel.  BM  Sílvio  Antônio  de  Oliveira  Melo,  comandante-geral  do  CBMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.644/2013,  da Comissão de
Cultura.

Da Sra. Cristiane Lima, delegada-geral de polícia do 14º Departamento de Polícia
Civil de Curvelo, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em
atenção  ao  Requerimento  n°  6.500/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,  e  prestando
informações relativas a esse requerimento.

Do Sr. Douglas Szefer, diretor substituto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da
Presidenta da República (3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
6.653  e  6.850/2013  e  7.154/2014,  respectivamente  das  Comissões  de  Política
Agropecuária, de Saúde e de Assuntos Municipais.

Do Sr. Fernando Flecha de Alkmim, chefe do Departamento de Geologia da Escola
de  Minas  da  Ufop,  indicando  o  Sr.  Paulo  de  Tarso  Amorim  de  Castro  como
representante  desse  departamento  para  atuar  no  grupo  de  trabalho  sobre  o
desenvolvimento sustentável do Sinclinal Moeda, da Comissão de Meio Ambiente. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Harold Vann Hallen Fontes, gerente executivo do INSS em Belo Horizonte,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.578/2013,  da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, superintendente de Comunicação e Relações
Institucionais da Aneel, prestando informações relativas ao Projeto de Resolução nº
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3.556/2012, da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de resolução.)
Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações relativas ao Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59/2014,  em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei
complementar.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos nos 6.369 e 6.474/2013, da Comissão de
Direitos Humanos, e 6.639/2013, da Comissão de Cultura.

Da Sra.  Marinalva  Vieira  Barbosa,  presidente  da  Comissão  Organizadora  do  IV
Encontro Nacional das Licenciaturas - Enalic - e do III Seminário Nacional do Pibid,
realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, encaminhando
cópia da Carta de Uberaba. (- À Comissão de Educação.)

Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome encaminhando cópia
de convênio celebrado entre esse órgão e o Idene. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Natalia  Salomão de Pinho, promotora de justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.471/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  secretário  de  Planejamento  em  exercício,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.686/2013,  da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Pedro Angelo Almeida Abreu, reitor da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha  e  Mucuri,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
6.699/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Plínio Salgado, controlador-geral do Estado, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.378/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.083/2013, da Comissão de Direitos
Humanos, 5.283 e 6.843/2013, da Comissão de Segurança Pública, e 5.564/2013, da
deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Ronaldo  Araújo  Pedron,  assessor-chefe  de  Articulação,  Parceria  e
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Participação Social da Governadoria do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.723/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Sebastião Ildeu Maia, secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente de Montes Claros, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 6.763/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Tufi  Michreff  Neto,  diretor  de  Administração  e  Finanças  da  Embratur,
informando a celebração de convênio de repasse de recursos entre essa autarquia e
a Secretaria  de Turismo,  tendo como interveniente a Secretaria  de Governo.  (-  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.  Weber  Bernardes  de  Andrade,  presidente  do  Núcleo  dos  Sindicatos  de
Produtores  Rurais  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba,  solicitando  desta  Casa
apoio  para  que  sejam  tomadas  providências  pela  Secretaria  de  Agricultura  para
amenizar os prejuízos decorrentes da estiagem no Estado. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Da Sra.  Zuleika  Stela Chiacchio  Torquetti,  presidente  da  Fundação Estadual  do
Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.780/2013, da
Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 4.983/2014

Dispõe sobre a regulamentação do circo e da atividade circense no Estado e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O circo e a atividade circense, como forma de expressão reconhecida como

patrimônio cultural brasileiro, nos termos do art. 216 da Constituição de República, e
como patrimônio cultural mineiro, nos termos do art. 208 da Constituição do Estado,
atenderão os princípios desta lei.
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Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  é  considerada  atividade  circense  a  atividade
permanente de caráter itinerante que integra o patrimônio imaterial brasileiro, onde se
cria, interpreta e executa obra de caráter artístico-cultural, podendo incluir em seus
espetáculos  números  acrobáticos,  malabarismos,  pantomimas,  ilusionismo,
performances cômicas ou dramáticas, no picadeiro ou em forma aérea.

§ 1° - As denominações e as descrições das funções em que se desdobram as
atividades dos trabalhadores circenses serão definidas em legislação federal.

§  2°  -  Para  a  garantia  de  sua  sobrevivência  e  complementação  de  renda,  os
espaços  dos  circos  instalados  poderão  locar  suas  dependências  a  outras
performances artísticas  como  shows diversos,  música,  teatro,danças  e  oficinas
artísticas.

Art.  3º  -  O  circo,  empresa  circense  ou  profissionais  do  circo,  pessoa  física  ou
jurídica, constarão em cadastro do governo do Estado com a finalidade de planejar,
coordenar e articular a execução de políticas para o setor.

Art.  4° - O circo deve ser licenciado para funcionamento no âmbito estadual em
substituição à licença municipal.

Art.  5º  -  O  circo  deve  apresentar  plano  de  prevenção  e  combate  a  incêndios
homologado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Parágrafo único - Mantendo-se as mesmas condições da estrutura do circo e do
local, o plano de prevenção e combate à incêndios prevalecerá em todo o estado.

Art. 6º - As ações estaduais na área de assistência social ao circo serão adequadas
à atividade circense.

Art. 7º - O Estado fará gestões junto aos municípios mineiros a fim de garantir o
direito ao trabalho dos circenses, reserva de áreas com infraestrutura destinadas à
instalação  de  circos  nos  projetos  de  urbanização  e  de  unidades  escolares  e  ao
desenvolvimento  de  programas  de  construção  de  teatros  municipais,  teatros  de
arena, cinema em condições de recepção, exibição e apresentações profissionais ou
áreas para a prática artística comunitária.

Art.  8º  -  Os  filhos  dos  profissionais  de  que  trata  esta  lei,  cuja  atividade  seja
itinerante, terão assegurada a transferência da matrícula e consequente vaga nas
escolas públicas locais de 1° e 2° graus e autorizada nas escolas particulares desses



310
____________________________________________________________________________

níveis, mediante apresentação da escola de origem.
Parágrafo único - Havendo necessidade de cessão de profissional do magistério

para o atendimento do disposto no caput do artigo, esta se dará com todos os direitos
e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de
ensino.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Anselmo José Domingos
Justificação: O circo é uma manifestação cultural que iniciou sua trajetória no Brasil

no início século XIX, com a vinda de famílias circenses europeias que apresentavam
seus espetáculos de cidade em cidade e contribuíram para a formação das primeiras
famílias circenses nacionais, principais responsáveis pela popularização dessa arte
no  Brasil.  A magia  do  circo,  com  seus  espetáculos  multicoloridos,  traz  alegria  e
encantamento para milhões de brasileiros que guardam na memória a emoção da
chegada do circo em suas cidades e da diversão que proporciona a toda família.

No entanto, desde a 2ª metade do século XX, mudanças no desenho social urbano,
com  o  avanço  das  migrações  internas,  aliado  à  expansão  de  novas  formas  de
entretenimento decorrentes do avanço tecnológico, podem ter causado a perda de
espaço do circo.

A queda no faturamento das bilheterias e as dificuldades pelas quais passam as
pequenas e tradicionais famílias circenses, que levam uma vida nômade, podem ser
apontadas como causas dos problemas enfrentados pelas famílias para garantir o
mínimo necessário à sobrevivência.

Entre  os  obstáculos  com  que  se  deparam  as  famílias  circenses  e  outros
profissionais que desenvolvem atividades de diversão itinerantes merece destaque a
falta  de espaços adequados para montagem dos circos, que podem variar  de um
lugar  para  outro;  dificuldade  de  acesso  a  incentivos  culturais,  haja  vista  as
especificidades  da  atividade  circense;  a  dificuldade  de  acesso  a  direitos  sociais
básicos como, saúde, educação, trabalho e moradia.

A fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, inserção social dos artistas
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circenses e sua família e regulamentar a atividade circense no Estado, apresentamos
este projeto de lei e contamos com sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.984/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Mocambeiro, com sede

no Município de Matozinhos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Mocambeiro, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A Associação  Comunitária  de Mocambeiro,  criada  em  8/1/1989  e

reativada em 30/4/2011, está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano. A
entidade vem cumprindo suas finalidades estatutárias como instituição civil sem fins
lucrativos, visando atender a todos que a ela se associam, independentemente de
classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa.

A associação destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas
finalidades, não remunera os membros de sua diretoria, constituída de membros de
reconhecida  idoneidade  moral,  nem  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.

Por fim, é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere, legalmente constituída no
Estado, detentora de utilidade pública estadual.

Assim, por preencher os requisitos da Lei n° 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 do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.985/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento de Políticas Públicas

do Leste de Minas, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a  Associação de Desenvolvimento de

Políticas  Públicas  do  Leste  de  Minas,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Leste de

Minas, fundada em 18 de janeiro de 2006, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
filantrópica, com sede na Rua Maria Meireles de Almeida, nº 2.473, Altinópolis, no
Município de Governador Valadares, e tem por finalidade, entre outras, defender e
atender os interesses e necessidades dos associados; promover palestras e debates
referentes às questões de interesse dos associados e da comunidade em geral onde
for chamada; realizar estudos, propor e implementar soluções, planejar e executar
programas e ações por sua conta ou através de parceria com outras entidades ou
órgãos públicos e privados, objetivando o equacionamento e a solução de problema
de habitação popular em municípios do Estado.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,
estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 4.986/2014
Declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público

Mãos Amigas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica  declarada  utilidade  pública  a  organização  da  sociedade  civil  de
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interesse público Mãos Amigas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  A  Mãos  Amigas  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado e tem por finalidade a promoção e a
assistência a moradia de famílias carentes; assistência social às minorias; promoção
de cursos profissionalizantes para jovens e adultos; preservação e conservação do
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;  ações preventivas de
combate às drogas e assistência integral a dependentes e viciados e às famílias dos
dependentes, entre outras atividades.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares 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 4.987/2014
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Sacramento.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica denominada Escola Estadual  Escritora Carolina Maria de  Jesus a

escola técnica inscrita no programa Brasil Profissionalizado e localizada no Município
de Sacramento.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Este projeto tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual

Escritora  Carolina  Maria  de  Jesus  à  escola  técnica  inscrita  no  programa  Brasil
Profissionalizado e localizada no Município de Sacramento.
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A abolição do sistema escravocrata ocorreu em maio de 1888, mas sabemos que a
liberdade concedida aos negros só se deu em decorrência de um longo processo de
luta  e  resistência.  Também  sabemos  que  essa  liberdade  não  garantiu  ao  negro
ascensão social. Ao analisar criticamente todo o processo, percebe-se que, com o fim
dos maus-tratos  infligidos aos escravos,  o preconceito tomou maiores dimensões,
estando  mais  presente.  Esse  fato  se  deve  à  falta  de  emprego  renumerado
permanente, o que sujeitava os escravos a privações de comida e dinheiro.

Assim, é em razão da não aceitação do negro na sociedade que propomos o nome
de Carolina Maria de Jesus para a escola técnica supramencionada. Carolina Maria
de Jesus foi a primeira escritora negra que fez sucesso na literatura, em um período
em que o mundo das letras era inacessível até mesmo para pessoas brancas e bem-
nascidas. Não se poderia imaginar  que uma mulher negra, pobre e favelada,  que
extraía  o  sustento da reciclagem do lixo  urbano,  se  transformaria  em um grande
fenômeno editorial.

Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento no dia 14 de março de
1914. Era filha de João Cândido e Maria Carolina de Jesus, ambos negros. Carolina
não conheceu seu pai, que nasceu em Araxá, o qual, segundo relatos de sua mãe,
era um homem preguiçoso, que não gostava de trabalhar.

Carolina não se casou, mas teve três filhos: João José de Jesus, José Carlos de
Jesus  e  Vera  Eunice  de  Jesus.  Após  ter  sido  descoberta  pelo  jornalista  Audálio
Dantas na favela do Canindé, em 1958, passou a ter uma carreira de sucesso, até
seu falecimento, com apenas 62 anos de idade, em 13 de fevereiro de 1977, tendo
sido sepultada no cemitério da Vila do Cipó, na cidade de São Paulo.

Carolina,  cujo  centenário  de  nascimento  seria  comemorado  em  2014,  foi  um
fenômeno. Quando completou sete anos de idade, sua mãe a matriculou no Colégio
Allan Kardec, primeiro colégio espírita do Brasil, fundado em 31 de Janeiro de 1907
por  Eurípedes  Barsanulfo.  De  acordo  com  os  manuscritos  de  Carolina  Maria  de
Jesus, sob a guarda do arquivo público da cidade de Sacramento, quem incentivou
seus estudos foi  a  senhora Maria Leite  Monteiro de Barros.  Nesses  manuscritos,
Carolina escreve que, a princípio, não queria apreender a ler nem entrar na escola,
mas,  como sua professora  insistiu,  decidiu dedicar-se  aos estudos e, três  meses
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depois de começar a estudar, percebeu que já sabia ler.  Ao descobrir  o gosto da
menina pela leitura, uma vizinha lhe emprestou o romance  A Escrava Isaura,  que
Carolina sentiu muito prazer em ler. Assim, aumentou seu interesse pela literatura, e
ela se tornou a melhor aluna da classe.

Carolina estudou no colégio até o segundo ano do primário. Quando lhe faltavam
apenas  dois  anos  para  concluir  o  primário,  teve  que  abandonar  seus  estudos  e
acompanhar sua mãe, que se mudava para a fazenda do Sr. Olímpio de Araújo, que
se localizava na estação de Lageado, nas imediações da cidade de Uberaba. Foi com
muito pesar que deixou o colégio, mas naquele tempo as decisões maternas não se
questionavam.

Com o passar do tempo, Carolina se acostumou com a vida na fazenda. No período
da colheita, ficava admirada com a prodigalidade da terra, pois, se se plantavam dois
sacos de arroz, se colhiam trinta, se se plantava um saco de milho, se colhiam três
carros de boi. Ela via a terra como uma multiplicadora dos frutos e consequentemente
também do próprio homem. Foi assim que ela começou a se interessar pela vida no
campo.

Ela e sua família viveram na fazenda durante quatro anos. Nesse tempo, Carolina
não tinha preocupações. Ficava cantado o dia todo, e até pediu a sua mãe que lhe
comprasse um violão. Esse desejo se tornou uma obsessão, mas não havia como
conseguir oito mil réis para comprar o instrumento. Foi então que descobriu que “o
sonho de pobre é semelhante às arvores que não dão frutos” (trecho de manuscrito).

Um dia, em meio a tanta alegria e satisfação, o fazendeiro expulsou sua família do
local,  dizendo  que  as  plantações  não  lhe  davam  mais  lucro.  Carolina  ficou
profundamente triste ao saber que tinha que retornar à cidade de Sacramento, onde
ia viver novamente aquela vida agitada. A vida na cidade passou a ser horrível, de
modo que ela já sentia falta dos calos nas mãos. Na roça não havia distração, mas
também não existia sofrimento.

Pouco  tempo  depois,  a  vida  de  Carolina  já  tinha  um  novo  destino.  Dessa vez
deixava Minas Gerais para ir residir em uma fazenda no Estado de São Paulo, onde
seu padrasto trabalharia em uma lavoura de café. Entretanto, o patrão, que era um
carrasco, dava apenas cinquenta mil réis para que as famílias fizessem as compras
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de  supermercado  em  um  armazém  na  cidade  de  Restinga,  e,  por  mais  que  os
familiares trabalhassem, estavam sempre devendo ao patrão.

Carolina tinha algumas feridas nas pernas, que lhe traziam várias complicações.
Nesse período elas já tinham cicatrizado, e, como sua prima Dolores estava morando
em Franca, ela decidiu deixar a fazenda e ir para a cidade trabalhar como empregada
doméstica. Seu padrasto teve que fugir da fazenda, porque lá estava sendo apenas
explorado. Então, ficaram na cidade de Franca alguns meses, onde passaram muitas
dificuldades. Foi então que sua mãe decidiu voltar novamente para Sacramento, pois
lá tinha o barraco para morar.

Sua vida tornou-se um turbilhão. Já não tinha mais destino certo e novamente sairia
da cidade acompanhada de sua mãe com destino a Conquista. Sem muito sucesso
voltaram para Sacramento, mas as feridas de suas pernas novamente lhe traziam
complicações,  impedindo-a  de  arrumar  emprego.  Carolina,  então,  decidiu  buscar
tratamento.  Foi  um  momento  muito  difícil  em  sua  vida.  Deslocava-se  a  pé  nas
rodovias,  onde  dormia,  e  percorreu  diversas  cidades,  entre  as  quais  Uberaba,
Ribeirão  Preto,  Jardinópolis,  Sales  de  Oliveira  e  Orlândia.  Sem  cura,  voltou
novamente para Sacramento.

Sua mãe decidiu voltar  novamente  para a cidade de Franca.  Com o passar  do
tempo, as feridas de Carolina se cicatrizaram, o que lhe permitiu arrumar emprego.
Trabalhou em várias casas e sempre ouvia as pessoas ricas falando que São Paulo
era o local do progresso. Ela passou a imaginar a cidade e prometeu a si mesma que
um dia largaria o interior para conhecer a grande metrópole, da qual todo o mundo
falava com entusiasmo. Um dia, enquanto Carolina procurava serviço pelas ruas de
Franca, lhe indicaram uma professora que estava procurando uma criada para lhe
acompanhar até a cidade de São Paulo. Foi então que seu grande desejo de deixar o
interior se concretizou.

Ao chegar à cidade, pensou que fosse dia de festa, pois nunca havia visto tantas
pessoas reunidas, com uns empurrando os outros. Dava até a impressão de que o
povo  não  tinha  educação.  Aos  poucos  ela  percebia  que  seu  pensamento  ia  se
modificando, não era mais o mesmo que tinha no interior. Carolina passou a observar
a cidade de São Paulo e se sentia tão só naquela metrópole,  que um dia sentiu
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grande  desejo  de  escrever.  Assim,  passou  a  relatar  todas  as  sensações  e
sentimentos que tinha diante daquela grande cidade.

Ao se instalar na cidade, tornou-se empregada doméstica e, durante muito tempo,
exerceu essa profissão. Ela não se casou e teve um filho, mas não servia mais para
exercer a profissão de empregada doméstica, de modo que naquela circunstância a
favela era o único ambiente que lhe restava. Então, mudou-se para o barraco número
9 da Rua A, na favela do Canindé, onde nasceram mais dois filhos, José Carlos e a
Maria Eunice, que se juntaram a João José.

Sua vida na favela passou a ser uma luta  heroica, pois tirava do lixo seu próprio
sustento. Saía de manhã à procura de objetos para vender e, com o dinheiro, almoçar
e à tarde fazia o mesmo, mas a fome sempre estava presente. Ela relata em seu livro
Quarto de Despejo que, numa manhã em que não havia tomado café, ia andando
pela rua, meio tonta, para procurar papel. Nesse dia, ela percebeu “que a tontura da
fome é pior que a do álcool, pois a tontura do álcool nos impede de cantar, já a da
fome nos faz tremer”.

Carolina, em busca de meios de sobreviver,  prestava atenção em tudo, anotava
todos os detalhes do seu dia a dia em um caderno. Nos seus escritos, que eram mais
que  pequenos  relatos  do  cotidiano  -  eram  uma  forma  silenciosa  de  protesto  -,
procurava ser fiel até mesmo ao ato de mexer o feijão na panela. A escritora não se
lastimava diante da sofrida vida cotidiana. Muito pelo contrário: ela articulava todos os
acontecimentos, até mesmo os mais banais,  fazendo com que eles  se tornassem
grandiosos, ao relacioná-los com sua visão de mundo.

Realmente  os  seus protestos  não foram em vão,  pois ultrapassaram a favela  e
espalharam-se por todo o mundo, após ter sido descoberta no mês de abril do ano de
1958 na favela do Canindé pelo jornalista Audálio Dantas, que tinha ido ao local para
fazer uma reportagem. Na ocasião, ele viu uma mulher protestando contra homens
grandes barbados que tomavam o balanço das crianças. Ela dizia: “Onde já se viu
isso?!”, mas eles continuavam no bem-bom, até que Carolina ameaçou: “Eu vou botar
todos vocês em meu livro”. O jornalista então se aproximou e perguntou a ela a que
livro se referia. Ela respondeu: “Ao livro que escrevo a respeito da vida na favela”. Ao
ver  as  anotações,  Audálio  ficou  surpreso.  Reconhecendo  o  talento  da  escritora,
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prometeu-lhe  que  tudo  aquilo  que  estava  escrito  em  seu  caderno  seria  um  dia
publicado.

E realmente esse dia chegou: o livro Quarto de Despejo foi sua primeira publicação.
O livro ganhou esse nome em decorrência da forma como Carolina via a favela. Para
ela, a favela era o quarto de despejo da cidade, porque lá jogavam homens e lixo,
coisas  imprestáveis  que  a  cidade  deixava  de  lado.  A tiragem  inicial,  de  dez  mil
exemplares, se esgotou na semana do lançamento, em 1960, tendo sido feitas mais
nove  edições  até  1976.  O  livro  foi  traduzido  para  14  idiomas  e  circulou
aproximadamente em quarenta países. Carolina se tornou assunto em publicações
nacionais e internacionais, ficando conhecida por meio da imprensa escrita e oral de
todo o mundo.

Em 1961, um ano após a publicação de Quarto de Despejo, foi lançado Casa de
Alvenaria, que era o diário de uma ex-favelada. Seu segundo livro não teve o mesmo
impacto,  mas,  mesmo assim,  foi  traduzido  no  exterior.  No ano de 1963,  Carolina
financiou a publicação de Provérbios e Pedaços da Fome, tendo sido seu último livro
de memórias divulgado com o título de Um Brasil para os Brasileiros. Essa obra foi
publicada em 1978, na França, sob o título  Journal de Bitita, e seus originais foram
entregues pela própria autora a um grupo de jornalistas franceses pouco antes da sua
morte.  Os  direitos  de  publicação  no  Brasil  foram  comprados  pela  editora  Nova
Fronteira, que publicou o Diário de Bitita em 1986.

Notamos, por meio da contextualização histórica da vida de Carolina, que ela era
uma mulher determinada e lutadora. Seu sucesso só aconteceu porque ela acreditava
em seu próprio talento e não se sentia inferior a ninguém. É grande sua importância
para a literatura, decorrente principalmente de sua capacidade de analisar o contexto
social  no  qual  vivia.  Acima de tudo,  apresentou por  meio da  literatura  a  voz dos
oprimidos,  numa época  em  que  os negros  ainda  eram  muito  discriminados  pela
sociedade. Em entrevista, o jornalista Audálio Dantas afirma que “ela deu voz a quem
não tinha nenhuma voz, e a contribuição que deu para a literatura foi a produção de
um documento social de grande importância, pois suas produções literárias eram de
quem vivia a realidade”. Ela colocou seu trabalho acima dos obstáculos, trouxe à luz
novos cenários, como, por exemplo, a favela, e provou que a literatura não é apenas
um bem de classe.
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Carolina, em seus manuscritos, falava de sua vida e denunciava o racismo, o poder
e a opressão. Criava seu próprio ambiente, e o que lhe diferenciava na sociedade era
o  fato  de  não  lastimar-se  diante  da  condição  social  em  que  vivia,  encarando  a
pobreza e a favela apenas como um aspecto da vida e não como um problema.
Dentro dessa conjuntura, Carolina enfrentava, discutia, analisava, problematizava e
acima de tudo transformava a própria realidade em que vivia em literatura.

Assim sendo, é de fundamental importância homenagear o talento de Carolina, que,
mesmo vivendo em um período marcado pela exclusão, relacionada tanto à cor da
pele quanto ao gênero, se tornou um grande destaque na literatura.

Pelo  legado  deixado  pela  primeira  escritora  negra  de  destaque  na  literatura,
propomos  homenageá-la  dando  seu  nome à  escola  técnica  inscrita  no  programa
Brasil Profissionalizado e situada no Município de Sacramento.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.988/2014
Institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  no  Estado  o  Dia  Estadual  de  Conscientização  sobre  a

Epilepsia, a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de setembro.
Art. 2º - As solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder

Executivo e das instituições competentes.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Fred Costa
Justificação: A epilepsia é a condição neurológica grave de maior  frequência no

mundo, havendo no Brasil mais de 3 milhões de pessoas com epilepsia, número esse
que soma cerca de 100 mil novos casos a cada ano, constituindo uma questão de
saúde pública. Cerca de 50% dos casos iniciam-se na infância e na adolescência,
podendo até 80% dessas pessoas terem uma vida normal, desde que tenham acesso
a um tratamento adequado e de caráter contínuo.
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No Brasil,  cerca de 50% das pessoas com essa doença não recebem o devido
tratamento, gerando outras complicações como problemas físicos e sociais, além da
possibilidade de morte súbita.

Existe  ainda  um  grande  desconhecimento  da  sociedade,  mesmo por  parte  dos
profissionais  da  área  da  saúde,  quanto  aos  sintomas  e  às  características  dessa
doença  e  quanto  às  necessidades  que  as  pessoas  com  epilepsia  têm  ou
desenvolvem; há, portanto, a necessidade de capacitação desses profissionais, bem
como os da área da educação, para lidarem com essas pessoas, promovendo assim
a  integração  social,  sobretudo  nos  ambientes  escolares,  núcleo  de  formação  de
cidadãos.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.989/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cajuri 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 Cajuri o imóvel,

de propriedade do Estado de Minas Gerais,  constituído de área total de 10.000m2

(dez mil  metros  quadrados) e respectiva benfeitoria,  situado no lugar denominado
Paraguai, no Distrito de Cajuri, registrado sob o nº 13.391, no livro 3-Z, do Serviço
Registral de Imóveis da Cidade de Viçosa, Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito no  caput destina-se ao funcionamento de um
Centro Comunitário de Assistência Social.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Fred Costa
Justificação: O projeto de lei  autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Cajuri  o  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  recebido  por  meio  de  doação  de
particulares em 1947. Em sua área funcionou a Escola Municipal Dr. Juarez de Souza
Carmo.
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O imóvel  já vem sendo utilizado pela Prefeitura com a finalidade de assistência
social e vislumbra-se a possibilidade de construção de unidades habitacionais que
atendam a programas sociais habitacionais, trazendo benefícios não somente para o
Município mas para a região.

Na  expectativa  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  social  da  comunidade,
esperamos contar com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.990/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM, com sede no

Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO

RIM, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM, com sede no Município de

Itajubá, é uma entidade sem fins lucrativos de duração indeterminada.
O Instituto Dr. Raimundo Silva - PRO RIM está em pleno e regular funcionamento

há mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.
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,
modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. Pelo exame da documentação que instrui o
processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  tem  diretoria  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressaltando  a  importância  da  prestação  de  serviços  pela  associação  à
comunidade, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de
lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.991/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos 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 de Produtores Rurais do

Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Retiro,

com sede no Município de Paraopeba, é uma entidade sem fins lucrativos de duração
indeterminada.

Essa  associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais. Tem por finalidade contribuir para o
fomento técnico e econômico das operações agropecuárias e elevar o nível cultural e
o bem-estar social dos associados.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância
para a associação, pois, com esse título, poderá firmar parcerias com órgãos públicos
estaduais,  viabilizando,  dessa  maneira,  a  ampliação  do  atendimento  às  famílias
necessitadas.

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,
modificado pela Lei nº 15.430, de 2005. Pelo exame da documentação que instrui o
processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  tem  diretoria  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressaltando  a  importância  da  prestação  de  serviços  pela  associação  à
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comunidade, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.992/2014
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de Serra do Salitre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Tereza  de  Castro  Mariano  a  escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de Serra do Salitre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Deiró Marra
Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas
falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços
prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia a Sra. Tereza de Castro Mariano.

Nascida no Município de Serra do Salitre em 13 de abril  de 1918,  na Fazenda
Paiolinho, onde viveu sua infância, juventude e parte de sua vida adulta, ainda jovem
perdeu seus pais e ficou responsável por cuidar dos irmãos menores e administrar as
responsabilidades da casa.

Casou-se aos 22 anos com o Sr. Antônio de Jesus com quem teve 12 filhos, Tereza
de Castro Mariano em toda a sua vida lutou com força, fé e coragem para criar seus
filhos, e todos que a cercavam tinham seu carinho e dedicação.

Sempre deu extremo valor à educação e incentivava a todos que estudassem e se
dedicassem ao conhecimento. Faleceu em 16 de julho de 1997 aos 79 anos de idade,
deixando  o  exemplo  de  humildade,  dedicação  e  prazer  em  servir  a  todos  que  a
procuravam, sendo chamada por eles de “Titia”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.993/2014
Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Jaboticatubas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-020 compreendido entre o Km 61

e a entrada do Município de Jaboticatubas.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jaboticatubas o

trecho de rodovia de que trata o art. 1º.
Parágrafo único -  O trecho de rodovia  de que trata  esta  lei  passa a integrar  o

perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.
Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2º.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  objetiva  a  transferência  ao  Município  de

Jaboticatubas do trecho da Rodovia MG-020 que já possui características urbanas,
com empreendimentos  residenciais  e comerciais,  e  se  encontra  inserido  em área
correspondente  ao  vetor  de  crescimento  do  município,  sendo  necessária  sua
urbanização para a implantação de novos empreendimentos.

Ressalte-se que o projeto não implicará alteração na natureza jurídica do imóvel,
que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o
percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá
sobre  a  sua  titularidade,  e,  consequentemente,  será  o  município  que assumirá  a
responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares para  a  aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.994/2014
Dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos  Municípios

Mineradores.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos

Municípios Mineradores, com a finalidade de promover o fortalecimento da economia
local  por  meio  do  apoio  ao  planejamento  e  do  incentivo  ao  desenvolvimento  e
implantação  de  novos  empreendimentos  nas  áreas  de  prestação  de  serviço,  de
agropecuária,  de  comércio  e  de  outras  atividades  industriais  nos  municípios
mineradores.

Parágrafo  único  -  Os  critérios  para  classificação  como  municípios  mineradores
serão definidos em regulamento.

Art.  2º  -  São  objetivos  da  Política  Estadual  de  Diversificação  Produtiva  dos
Municípios Mineradores:

I - a diversificação produtiva dos municípios mineradores durante todo o ciclo de
operação das atividades minerárias;

II  -  a  manutenção  e  melhoria  da  qualidade  de  vida,  desenvolvimento  social  e
econômico dos municípios mineradores;

III - a manutenção e melhoria da qualidade ambiental dos municípios mineradores.
IV - o fortalecimento da economia local por meio do apoio ao planejamento e do

incentivo ao desenvolvimento e implantação de novos empreendimentos nas áreas
de  prestação  de  serviço,  de  agropecuária,  de  comércio  e  de  outras  atividades
industriais nos municípios mineradores.

Art. 3º - A Política Estadual de Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores
terá como diretrizes:

I - o incentivo à diversificação produtiva dos municípios mineradores;
II - o estímulo ao aumento da produtividade econômica;
III - a atuação harmônica e conjunta do poder público e da iniciativa privada;
IV - o respeito à livre iniciativa e à livre concorrência.
Art.  4º  -  São instrumentos  da  Política  Estadual  de  Diversificação Produtiva  dos

Municípios Mineradores:
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I - crédito das instituições estaduais de fomento econômico;
II - linhas de financiamento das instituições estaduais de fomento à pesquisa;
III  -  assistência  técnica  aos  municípios  mineradores,  inclusive  por  meio  das

instituições  estaduais  de  ensino  superior  e  institutos  de  pesquisa  do  governo
estadual;

IV - instituição de tratamento tributário diferenciado, nos termos de regulamento;
V  -  apoio  à  capacitação  profissional  de  mão  de  obra  que  atenda  à  demanda

decorrente da diversificação produtiva dos municípios mineradores.
Art. 5º - O Estado dará assistência, no que couber, à elaboração de políticas de

apoio à diversificação produtiva nos municípios mineradores.
Art. 6º - Fica o art. 2º da Lei nº 16.296, de 1º de agosto de 2006, acrescido do

seguinte inciso VII a:
“Art. 6º - (...)
VII  -  diversificar  a  estrutura  produtiva  do  Estado,  principalmente  nas  regiões

mineradoras.”.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: Minas Gerais é um estado com forte presença da mineração, atividade

que  influencia  sua  identidade,  cultura  e  seu  perfil  econômico.  É  sabido  que  a
mineração,  embora  possa,  desde  que  bem  explorada,  produzir  riqueza  e
desenvolvimento econômico e social,  é  uma atividade finita,  dada a natureza não
renovável dos recursos minerais. Assim, é importante que os municípios se preparem
para  o  encerramento  das  atividades  minerárias,  evitando sua decadência  após  o
fechamento das minas. Uma das medidas mais importantes para essa preparação é o
apoio  à diversificação produtiva,  nos termos  estabelecidos pelo  art.  252 da Carta
Mineira, segundo o qual o “Estado assistirá, de modo especial, o Município que se
desenvolva em torno de atividade mineradora, tendo em vista a diversificação de sua
economia e a garantia  de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico”.
Para assegurar o cumprimento de tais finalidades, a Constituição de Minas foi além,
prevendo a criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores
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(art.  253, § 3º). Embora as medidas legislativas não substituam a necessidade de
ações concretas  para  a diversificação produtiva  dos  municípios  mineradores,  elas
constituem uma referência importante para nortear as discussões com os diferentes
segmentos voltados para o desenvolvimento econômico e social das diversas regiões
de  Minas.  A diversificação  da  atividade  produtiva  dos  municípios  mineradores  foi
ainda indicada como proposta prioritária no seminário legislativo “Minas de Minas”,
promovido nesta Casa, com ampla participação da sociedade civil. Considerando que
a maioria dos municípios do Estado têm capacidade institucional limitada, torna-se
importante que o governo estadual apoie a diversificação produtiva. Este é o objetivo
do projeto de lei ora proposto, que busca instituir política com esse fim. Trata-se de
uma política que pode favorecer a atuação conjunta do setor produtivo, da sociedade
civil e do Estado, nas três instâncias federativas, buscando perenizar e impulsionar o
desenvolvimento dos municípios mineradores. Considerando a importância do tema
para o Estado, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto
nesta Casa.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.302/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sociedade Pequeninos de Deus, de Arcos, conhecida
como Creche Os Pequeninos, pelos 25 anos de sua fundação. (-  À Comissão do
Trabalho.)

Nº 7.303/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à  diretoria-geral  do  Igam  pedido  de  informações  sobre  os  resultados  do
monitoramento  da  qualidade  da  água  da  Lagoa  da  Pampulha.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.304/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Cel.  PM  Renato  Batista  Carvalhais,  novo  corregedor  da
PMMG.

Nº 7.305/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
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Polícia Militar, pela apreensão, em 27 de fevereiro, em Belo Horizonte, de duas armas
de  fogo,  drogas  e  quantia  em  dinheiro  e  pela  prisão  de  cinco  homens;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.306/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela apreensão, em 6 de março, em Belo Horizonte, de 60kg de
maconha e pela prisão de cinco pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.307/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 6ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 27 de fevereiro, em uma estrada
de terra que dá acesso a Januária, de 10 kg de maconha; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.308/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em 25  de fevereiro,  em Uberlândia,  de  12  kg  de
maconha e pela prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.309/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 6ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  27  de  fevereiro,  em  Santo
Antônio do Aventureiro, de várias armas, munição, droga e aparelhos celulares; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.310/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª  Cia.  de
Missões Especiais da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 5 de março, em Betim,
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que resultou na apreensão de armas de fogo e munição e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.311/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com os policiais  militares  que menciona,  lotados  no 40º e  no 18º
Batalhões de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 5 de março, em Ribeirão
das  Neves,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  cinco
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.312/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª  Cia.  de
Missões Especiais da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 5 de março, em Juiz
de Fora, que resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e material usado
no  preparo  e  refino  de  entorpecentes  e  na  prisão  de  três  homens;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.313/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª Cia. do
13º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  27  de  fevereiro,  em  Belo
Horizonte, de menores suspeitos de balear o guarda municipal Leanderson Leonardo
de Souza e a técnica de laboratório Carmen Maria Rangel Santos.

Nº 7.314/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em operações que resultaram na apreensão de armas
de fogo e na prisão de envolvidos em tráfico de drogas e autores de roubos.

Nº 7.315/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 62ª Cia. do
25º Batalhão de Polícia  Militar,  pela  atuação em ocorrência,  em 9 de março,  em
Caetanópolis, que resultou em apreensão de droga e na prisão de um homem.

Nº 7.316/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de
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Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 10 de março, em Vespasiano, que
resultou  em  apreensão  de  droga  e  arma  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.317/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Policarpo Gonçalves de Abreu pelos 12 anos
de dedicação à Fapemig. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.318/2014, do deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Otávio  Pôssas  Gonçalves,  proprietário  da
Cachaçaria Vale Verde, em virtude de a cachaça Vale Verde ter sido eleita a melhor
do Brasil. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.319/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  CAO-DH  pedido  de  providências  para  apurar  denúncias  da
Associação  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,
protocolizadas no Ministério Público e apresentadas na 3ª Reunião Ordinária dessa
comissão.

Nº  7.320/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  presidente  da  República,  à  Procuradoria  da  República  em  Minas
Gerais e ao governador do Estado pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  que  sejam
solucionadas as situações de conflitos agrários, especialmente os vivenciados pelas
comunidades xacriabás no Estado.

Nº  7.321/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Procuradorias da República e às Procuradorias-Gerais de Justiça
nos  Estados  da  Bahia,  do  Espírito  Santo  e  de  Sergipe  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para verificar a situação de comunidades quilombolas nesses estados, especialmente
no que se refere aos conflitos fundiários que as envolvem, e apurar denúncias de
violação dos direitos humanos de seus integrantes.

Nº  7.322/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, à
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  e  à  Secretaria  de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão, para que sejam
apuradas as denúncias de violação de direitos humanos relatadas no mencionada
reunião, especialmente no que se refere a agressões praticadas por integrantes da
Marinha do Brasil  -  Base Naval  de Aratu contra moradores do Quilombo Rio  dos
Macacos, bem como para garantir a proteção e a integridade física de Rosimeire dos
Santos Silva e dos demais integrantes da comunidade, em face da grave situação de
conflito vivenciada na região.

Nº  7.323/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Organização  dos  Estados  Americanos  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para apurar as denúncias de violação de direitos humanos relatadas na mencionada
reunião, especialmente no que se refere a agressões contra moradores do Quilombo
Rio dos Macacos praticadas por parte integrantes da Marinha do Brasil - Base Naval
de Aratu, bem como para garantir a proteção e a integridade física de Rosimeire dos
Santos Silva e dos demais integrantes da comunidade, em face da grave situação de
conflito vivenciada na região.

Nº  7.324/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para apurar as denúncias de favorecimentos e irregularidades praticadas pela Sra.
Rosivan  Machado,  juíza  de  direito,  em  prejuízo  de  comunidades  quilombolas  do
Estado  do  Sergipe,  nos  termos  relatados  pela  Sra.  Maria  Izaltina,  presidente  da
Associação Quilombola do Brejão dos Negros.

Nº  7.325/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Assembleias Legislativas dos Estados da Bahia, do Espírito Santo e
de  Sergipe  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  2ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, para a realização de audiências públicas nos
respectivos  estados  destinadas  a  acompanhar  a  situação  de  comunidades
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quilombolas, buscando-se, especialmente, a solução dos conflitos fundiários que as
envolvem e a proteção dos direitos humanos de seus integrantes.

Nº  7.326/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa comissão, para
apurar denúncias contra o policial civil Thiago Cardoso Burgarelli Castanheira.

Nº  7.327/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para
apurar os fatos que menciona, com relação ao policial civil Thiago Cardoso Burgarelli
Castanheira.

Nº  7.328/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Juízo  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de Belo  Horizonte  e  ao
Ministério  Público  do  Estado  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa comissão, para que seja solicitada a
abertura de procedimento pela Corregedoria da Polícia Civil para apuração dos fatos
narrados pelos policiais militares na referida reunião.

Nº  7.329/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que seja
garantida  a  presença  de  um  representante  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de
Direitos Humanos nas audiências realizadas pela Comissão de Direitos Humanos.

Nº 7.330/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de repúdio ao Banco Itaú pela confecção e distribuição de calendários e
agendas em que se assinala a data de 31 de março como “Aniversário da Revolução
de 1964”, a despeito de o fato histórico tratar-se de golpe militar e em detrimento da
memória, verdade e justiça do nosso país.

-  São também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  dos  deputados  João
Vítor Xavier e outros, Fred Costa e outros, Braulio Braz e outros, Pompílio Canavez e
outros e Vanderlei Miranda e outros.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte e de Segurança Pública e do deputado Inácio Franco (2).
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Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Fred Costa.
O deputado Fred Costa* - Boa tarde. Infelizmente, o que me traz a esta tribuna não

enseja a mesma forma entusiástica com que cumprimentei os nobres pares presentes
e os que nos acompanham pela TV Assembleia.

Lamentavelmente, na contramão dos anseios e aspirações populares, mais do que
isso,  no  momento  notoriamente  de  crise  econômica  nacional,  quando  muito  se
discute a necessidade de uma reforma tributária,  na cidade de Belo Horizonte, no
final  do ano passado -  com efeitos,  então,  para o início deste ano -,  a  prefeitura
municipal - em determinados casos, com a participação da câmara dos vereadores -
aumentou o IPTU em 5%, a taxa de coleta de resíduos sólidos em 45%, o ITBI em
20% e o  ISSQN,  para  praticamente  100  setores  da  economia  municipal,  em até
150%.

Belo Horizonte, lamentavelmente, ignorando a realidade local, entre as 27 capitais,
incluído o Distrito Federal, foi a 2ª cidade que mais desempregou no ano de 2013.
Aumentar todos esses impostos gerará como consequência não só o aumento do
desemprego, mas também uma alta da inflação local. Em especial, relativamente ao
ISSQN, quero citar alguns setores da economia que serão fortemente prejudicados,
pasmem os  senhores!,  diretamente  ligados à saúde:  serviço  de  análises clínicas,
patologia,  eletricidade  médica,  radioterapia,  quimioterapia,  ultrassonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres - alguns desses até são
tratamento essencial para quem tem câncer. Aumento no imposto da ordem de 50%,
deputado Doutor Wilson Batista. V. Exa., que é do setor da saúde, sabe o quanto isso
pode ser prejudicial e nocivo à sociedade.

Vou conceder aparte a V. Exa., mas quero antes dizer que seria impossível, neste
exíguo tempo, citar todos os setores. Mas, para conhecimento dos nobres pares, não
poderia deixar  de  falar  da questão da TI,  tecnologia  de  dados,  aumento  também
substancial da ordem de 50%. Para escolas particulares, curso de inglês, construção
civil,  arquitetura,  engenharia,  cessão  de  uso  de  marcas  e  sinais  de  propaganda,
locação, sublocação... Desculpe, os últimos dois se mantiveram, porém em meio a
um projeto de lei que bate diretamente no coração de cada cidadão belo-horizontino
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ou  que  aqui  reside,  foi  aprovado  em  dois  turnos  na  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte,  no  apagar  das  luzes,  no  final  do  ano  passado,  sem  que  houvesse
discussão com a sociedade,  sem que a população tivesse oportunidade de tomar
conhecimento. Foi sancionado pelo prefeito e agora entram em vigor seus efeitos, por
ironia  do destino,  parecendo até  que é um deboche com a população:  terá seus
efeitos iniciados no Dia do Trabalhador, 1º de maio.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Caro amigo deputado Fred Costa,
muito  obrigado  pelo  aparte.  Não  poderia  deixar  de  falar  hoje  que  nesse  último
sábado, Dia Internacional da Mulher, tivemos a grata satisfação de lançar em Muriaé
o programa de enfrentamento  e  rastreamento  do  câncer  da  mama no Estado de
Minas Gerais. É um programa de nossa autoria, originário de uma lei, a Lei nº 20.658,
aprovada nesta Casa. Esse programa servirá não só como programa de governo,
mas também programa de Estado, que permanecerá sempre na luta em favor das
mulheres para que elas tenham acesso ao principal aliado do diagnóstico do câncer
de mama, que é a mamografia.

Em  novembro  do  ano  passado,  na  contramão,  o  governo  federal  lançou  uma
portaria  impedindo  que  as  mulheres  entre  40  e  50  anos  tenham  acesso  à
mamografia. Nesta Casa, com apoio do governo do Estado, estamos lançando um
programa-modelo no Brasil,  ao qual aderiram outros estados: unidades móveis de
prevenção do câncer. São carretas adaptadas que irão aos municípios mais carentes,
mais distantes e remotos dos rincões de Minas Gerais, oferecendo à população todos
os exames de prevenção do câncer. Para nós foi uma satisfação muito grande lançar
em Muriaé, no último sábado, esse programa que vem salvar milhares de vidas e dar
às  mulheres  mineiras  garantia  de  um  diagnóstico  de  qualidade,  no  momento
oportuno, para as que, desafortunadamente, podem padecer de uma doença como
essa.  É  importante  que  elas  recebam  o  diagnóstico  na  fase  inicial,  para  serem
tratadas adequadamente, sem as mutilações conhecidas no tratamento do câncer.

Muito  obrigado.  Estamos sempre lutando pela qualidade de vida  e para que as
pessoas tenham mais vida com igualdade e liberdade.

O deputado Fred Costa* - Continuando, quero rapidamente citar alguns setores em
que o aumento foi de 150%: controle, tratamento de efluentes de qualquer natureza e
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de  agentes  químicos,  físicos  e  biológicos,  dedetização,  imunização,  higienização,
escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. A ânsia arrecadatória da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte  é tão  grande que aumentaram também em 150% a
limpeza  e  dragagem  de  rios,  postos,  canais,  baías,  lagos,  represas,  açudes  e
congêneres e até a pesca.

Não sei onde o prefeito e seus assessores, com a aprovação dessa lei, estão vendo
que há condição de pescar em Belo Horizonte. Certamente estão pescando no Rio
Arrudas  e  na  Lagoa  da  Pampulha.  Como  a  ânsia  de  arrecadar  é  tão  grande,
escrevem  aberrações  na  lei.  Uma  sociedade  que  acredite  na  verdadeira
transformação social investe em educação. Estão aumentando também em 150% o
ISSQN:  ensino  regular,  pré-escolar,  fundamental,  médio  e  superior,  instrução,
treinamento, orientação pedagógica e educacional e avaliação de conhecimento de
qualquer natureza. A segurança e a segurança pública são prioridades para qualquer
classe econômica neste momento, até para esse investimento. A segurança privada,
vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, escolta de veículos e de
cargas, aumento também de 150% do ISSQN.

Como  disse  anteriormente,  infelizmente  não  haverá  tempo  para  citar  todos  os
absurdos nem o desserviço que essa lei proporcionará à cidade de Belo Horizonte.
Não poderia acompanhar tudo isso e simplesmente aceitar. Então, o que fiz no início
do ano? Contratei o escritório de advocacia do presidente da Comissão Especial de
Direito Tributário da OAB. Ajuizamos uma ação contra a maioria desses aumentos
abusivos, que considero ilegais, além de não serem razoáveis, por não estarem em
consonância com os anseios da população. Para minha alegria, e, acredito, para a
alegria dos cidadãos belo-horizontinos, ontem foi concedida uma liminar a meu favor,
logo a favor da sociedade belo-horizontina, contra a majoração de 45% da Taxa de
Coleta de Resíduos Sólidos. Logo, o Judiciário entendeu ser ilegal o aumento de 45%
e ordenou que a prefeitura envie, em até 10 dias, novo boleto em que não conste o
aumento acima da inflação do ano.

Isso significa que terão de enviar um boleto para a casa do contribuinte com uma
correção de 5%, correspondente à inflação, e não com um aumento de 45%. A partir
dessa vitória que conquistei em nome do imóvel da minha mãe, no qual eu e ela
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residimos, no Bairro Santa Lúcia, vou entrar agora com uma ação coletiva para que
todos  os  que  têm  imóveis  em  Belo  Horizonte  também  não  paguem  o  aumento
absurdo, ilegal, da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos.

Vale lembrar que continuamos também na luta e na briga não só contra o aumento
que considero não só acima da inflação e ilegal, mas também contra a Taxa de Coleta
de  Resíduos  Sólidos.  Continuarei  essa  luta  junto  com  a  sociedade,  com  as
associações  e  com  as  entidades  contra  o  aumento  de  impostos.  É  um  absurdo.
Qualquer  gestor  público  responsável  não pode propor,  ser  a  favor,  entusiasta  da
majoração de impostos. A sociedade não aguenta mais. O Brasil, infelizmente, é um
dos países que têm a maior carga tributária. Em Belo Horizonte aumentaram o IPTU,
a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, o ITBI e o ISSQN. Vou continuar trilhando a
luta contra o aumento de impostos. Essa, acredito eu, foi a primeira de outras vitórias
que teremos.  A correção que não fizeram no parlamento municipal,  e  faltou bom-
senso também para a Prefeitura de Belo  Horizonte,  graças a Deus a Justiça, em
tempo, está fazendo, a partir da nossa ação e da nossa provocação. Espero voltar a
esta tribuna para dividir com a sociedade outras vitórias.

Hoje para mim é um dia especial, um dia em que a Justiça mostrou a sua razão de
existir e de estar presente também para corrigir erros de atos, quer do Executivo, quer
do Legislativo. Com isso, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos não terá, se Deus
quiser, não só para mim, mas também para toda a sociedade, o aumento abusivo de
45% na cidade de Belo Horizonte. Voltarei aqui em breve para não só discutir outros
projetos,  outras  propostas  absurdas  às  quais  sou  absolutamente  contrário,  de
aumento de impostos, mas também, queira Deus, para conseguir outras vitórias no
Judiciário para fazer correção em relação a essas absurdas e indecorosas propostas.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago* - Caros deputados e deputadas, telespectadores da TV

Assembleia, queremos comentar alguns assuntos que nos têm preocupado bastante.
Uma das  questões  diz  respeito  ao  programa lançado  pelo  nosso  ex-governador,
querido senador Aécio Neves, o Proacesso. Era um programa para levar asfalto a 224
cidades de Minas Gerais, pois as pessoas não tinham o direito de chegar às cidades
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confortavelmente: na seca, havia poeira; na chuva, lama. Assim, o governador lançou
esse programa, e hoje temos 218 estradas prontas. É praticamente uma ação de
governo que ficará marcada indelevelmente no nosso coração, principalmente no das
regiões mais pobres de Minas.

Foram 218. Por que não 224? Porque 6, meus amigos, são estradas federais, e, em
12 anos, o governo federal não conseguiu fazer nenhuma delas - iniciou apenas uma
obra, mas não terminou e não tem essa preocupação. Estivemos com José Alencar -
ainda vivo quando a obra foi iniciada - eu, os deputados Márcio Reinaldo e Humberto
Souto, vários prefeitos, como o Quinquinha, então prefeito de Manga, o Padre Zé, o
Dr. José, o meu amigo José Nunes, então prefeito de São João das Missões,  da
grande nação indígena xacriabá -, e conseguimos isso. De lá para cá, mais nada. No
ano passado estivemos com o Gen. Fraxe, que nos deu a melhor das impressões, em
uma audiência marcada pelo deputado federal José Silva. Estivemos presentes eu, o
Marcelo, prefeito de São João das Missões,  o ex-prefeito  Quinquinha,  o vereador
Evilásio, vários vereadores de Missões, e os vereadores Afonso, Nitão, Dim Boião e
Jerry, de Montalvânia. Nessa audiência, chegamos à conclusão de que, após 11 anos
desse governo no Palácio do Planalto, nem o projeto ambiental está pronto - não dão
conta nem do projeto. Então, fica essa chaga nessas seis cidades em Minas Gerais,
pois o governo federal não conseguiu fazer nenhuma dessas seis estradas, enquanto
o governador Aécio Neves fez 218.

Também quero falar da grande alegria em comunicar que na próxima quinta-feira o
governador Antonio Anastasia vai autorizar a licitação de mais uma obra dentro de um
projeto extremamente ambicioso para levar asfalto a todo o Estado. Da mesmo forma
que o Proacesso fez mais de 7.000km de asfalto em Minas Gerais, além de melhorias
em estradas já existentes, o Caminhos de Minas, lançado por nosso governador, vai
fazer mais 7.000km de asfalto. Várias estradas estão sendo feitas, como a que foi
pedida por nossos amigos de Porteirinha - o ex-prefeito Juracy e os vereadores - e de
Riacho dos Machados - o prefeito Tezim, do PTB -, que liga esses dois municípios.
Será feito também o asfaltamento de Brasília de Minas a Coração de Jesus. Agora,
nessa quinta-feira,  o  governador  autoriza  a  licitação de obras -  os  projetos  estão
sendo  feitos  há  dois  anos  e  já  ficaram  prontos  -  para  a  ligação  de  Urucuia  a
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Pintópolis, com a presença do prefeito Anchieta, presidente do PTB, do Dr. Leodito,
do Prof. Antônio, de vereadores e amigos de Urucuia. Essa estrada, de 70km, vai
acabar  ligando  também  Montes  Claros  e  nossa  querida  São  Francisco,  onde
estaremos no próximo fim de semana, a Brasília, passando por Pintópolis, Urucuia,
Arinos.  Essa  é  uma  ligação  extremamente  importante  e  muito  esperada  pela
população.

Quero mandar um abraço também aos amigos da região de Rio Pardo - entre eles,
o prefeito Preto e seu pai, o ex-prefeito Azulão - e os vereadores e amigos de Santo
Antônio do Retiro, porque o governador Anastasia dará autorização também para a
obra - o projeto já ficou pronto - que vai ligar essas duas cidades, passando por Mato
Verde, Porteirinha, Espinosa, Taiobeiras e nossa querida Salinas.

Mando um abraço também ao prefeito  Hermelino, ao vice-prefeito Tampinha, ao
meu grande amigo e ex-prefeito de Curral de Dentro, Tião Muquiba, à D. Celeste e a
nossos  vereadores.  Nosso  governador  lança  também  o  projeto,  já  pronto,  do
asfaltamento entre Mirandópolis,  Distrito de Taiobeiras, no entrocamento da nossa
querida Berizal, a Curral de Dentro.

Também vamos lançar alguns projetos extremamente importantes, como o que vai
ligar Fruta-de-Leite - do amigo ex-prefeito Alceu, do meu grande amigo Marlon, Zé
Cuié, e vereadores - a Taiobeiras.

Estamos muito satisfeitos com esse projeto que vai ficar pronto e, posteriormente,
poderá ligar o asfalto de Fruta-de-Leite até Taiobeiras e à BR-251, mudando o trânsito
e impedindo as mortes que têm ocorrido nela. Essa é uma BR que, tenho certeza, só
poderá ser duplicada na hora em que houver a grande mudança no Brasil, em que o
nosso pré-candidato Aécio  Neves vier  a ser  o presidente da República,  porque o
governo que está aí já mostrou que não gosta do Norte de Minas, que não quer nem
fazer o projeto da BR-251.

Também estaremos vendo o lançamento do projeto de Coração de Jesus a Montes
Claros. Serão dois projetos, um passando por Santo Antônio das Veredas e outro
passando por  uma região  altamente produtiva,  a  região  da  Lapinha,  Mato Verde,
Brejão, Brejinho, Fonseca. Quero aqui enviar um abraço para os vereadores Jucão e
Tércio, que lutaram muito, com o apoio dos outros vereadores, para que essa estrada
fosse feita.
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Outra obra, cujo projeto será lançado na quinta-feira, é de Santana de Pirapama,
pela  qual  a  nossa  prefeita  Kenia,  o  nosso  ex-prefeito  Albertino,  grande amigo,  o
Zezão,  nosso  vice-prefeito,  e  os  nossos  vereadores  tanto  lutaram,  e  agora  o
governador Anastasia está atendendo.

Quero  enviar  um  abraço  para  o  nosso  pessoal  de  Itamarandiba,  que  visitei
passando por todos os distritos da região. Também quero enviar um abraço para o
vereador Ney do Zé Sena, filho de um grande amigo já falecido, o Sr. Zé Sena. Vimos
lá em Socorro problemas de água,  que a Copanor  já  está resolvendo. Estivemos
também no Distrito de Contrato, terra do prefeito Erildo, meu amigo. Em Contrato,
estamos convencendo uma pessoa a  deixar  passar  a  adutora  para  que a  região
possa ter água de excelente qualidade. A boa notícia para Itamarandiba é sobre o
trecho de Itamarandiba até Capelinha, cuja ordem do projeto será dada pelo nosso
governador Anastasia, atendendo ao nosso pedido feito por todos os vereadores, pelo
presidente  da  câmara,  Eduardo,  e  por  outros  vereadores  que  também  estiveram
presentes. E há também o projeto ligando Itamarandiba a Senador Modestino. Ou
seja, serão efetuados dois trechos naquela região.

Quero dizer aqui que, há poucos dias, estive na região do Jequitinhonha e passo a
tratar de uma questão assustadora para todos os brasileiros: a segurança pública.
Todo mundo está realmente preocupado. A vida humana não está valendo mais nada,
e estamos vendo o governo estadual  sozinho nessa luta a respeito da segurança
pública.  Quando  Aécio  Neves  foi  nosso  governador,  havia  5  mil  vagas  em
penitenciárias, e hoje o procurador Rômulo Ferraz nos informa que são 60 mil vagas
criadas nesses 11 anos. São 60 mil pessoas fora do convívio da sociedade para se
evitar  mais  malefícios.  Só  que  isso  fica  muito  caro,  não  é  fácil.  Nós  temos  de
trabalhar, realmente, a questão da educação. O Cristovam Buarque está muito certo,
quando fala da federalização da educação básica.  Isso  porque o  governo federal
pega quase 70% de todos os recursos dos brasileiros  e não os devolve para os
mineiros, que sistematicamente têm sido perseguidos por esse governo. Tanto que,
em Minas Gerais,  não existe, senhores, nenhum presídio federal. Se você sair  de
Uberlândia,  passar  por  Montes  Claros  e  andar  em  Salinas,  onde  tantas  pessoas
morrem na BR-251 e nenhum projeto o governo federal manda fazer, chegará em
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Pedra Azul sem encontrar um policial rodoviário federal. Estão fazendo o desmonte
da segurança pública brasileira.  É possível ver que, em nossas fronteiras, não há
nenhuma proteção, de maneira nenhuma. As armas e as drogas estão entrando à
vontade, e a Polícia Federal está sendo sucateada por esse governo, tanto que ela
está  em greve,  com advertência de três  dias.  Então a Polícia Rodoviária  Federal
também não melhora. Como os Estados vão dar conta de segurança pública se as
armas estão à vontade? Houve um plebiscito para que o cidadão de bem pudesse
andar armado, tese que foi vencida. O governo federal colocou que não é para o
cidadão de bem ter direito ao porte de arma, mas até facilita a entrada de armas do
Paraguai, da Bolívia, enfim, de todos os lugares, para a nossa região.

Minas Gerais, assim como o Brasil, não produz drogas, que se encontram em todas
as cidades porque as nossas fronteiras não são vigiadas.

Segurança pública.  Enquanto não houver  um presidente da República  que faça
como Aécio Neves fez em Minas Gerais, aumentando a quantidade dos profissionais,
melhorando  os  salários  e  comprando  viaturas...  Só  que  o  Estado  tem  um  limite
financeiro  e  não consegue resolver  todos  os  problemas.  O  governador  Anastasia
mandou mais três viaturas para a nossa querida Taiobeiras - o Carlito e os nossos
vereadores estiveram conversando conosco - e quatro para a cidade de Januária. No
entanto isso tudo ainda é pouco, porque o governo federal não investe em segurança
pública e só agora contingenciou os 0,33% que investiriam nessa área no Orçamento.
Estamos assistindo a esse descalabro do mesmo jeito como se fez com a saúde.
Realmente vemos como é que subsistirá a questão de saúde com um programa para
pôr mais médicos. Se precisar fazer um exame, não há teto para isso.

Os mineiros, sistematicamente perseguidos pelo atual governo federal, são os 16ºs
per capita. Sabem o que é isso? Uma pessoa de São Paulo recebe mais do SUS que
a nossa Minas Gerais. Não se fala da Bahia e do Rio Grande do Sul, onde o valor per
capita também é maior. O médico ganha pouco menos de R$70,00 ou R$80,00 para
fazer a cirurgia e operar uma criança de amígdala ou adenoide, Dr. Glaycon. Se por
acaso for preciso ir durante três dias para operar ou ver essa criança, pagará mais
por um estacionamento que o governo federal paga na tabela do SUS. Aí, vem o Mais
Médicos.  Precisamos  de  mais  médicos,  mas  é  necessário  oferecer  condições.
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Quando for preciso um exame de ultrassom, que não se pague R$24,00. O SUS paga
R$6,45 para a realização de um exame de raios X do tórax, enquanto só o filme custa
R$14,00. Que conta é essa que será feita? Para a biópsia de uma mulher que está
com suspeita de câncer de mama, a agulha custa R$120,00, mas pagam R$68,00.

Queria falar da nossa Grande Belo Horizonte, onde não há um palmo de metrô em
12 anos. Não se fala da questão do projeto do Anel Rodoviário nem da BR-381. O
governo que aí está é neoliberal, porque os bancos ganham cada dia mais. O Eike
Batista consegue recurso a 5% e 6% do BNDES, e a Santa Casa de Belo Horizonte
dá mais de 13% para rolar a dívida porque não consegue trabalhar atendendo por um
preço que não paga nem o custo.

Pior  que  isso,  o  governo  federal  terá  de  arrancar,  das  costas  dos  mineiros,
R$1.200.000.000,00, que, só em janeiro, como os senhores ouviram hoje a Míriam
Leitão  dizer,  terão  de  ser  pagos  às  distribuidoras  de  energia,  porque  o  modelo
implantado de tentar conter artificialmente essa inflação, grande chaga que havia sido
extinta pelo governo dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique, voltou, está
aí... Estão quebrando a Petrobras para não aumentarem a gasolina, assim como as
empresas. De R$1.800.000.000,00 que deveriam ser colocados nas distribuidoras de
energia, disporão R$1.200.000.000,00, e essa conta irá para nós.

Haverá  apagão  sim,  senhor.  Não  precisa  dizer  que  não.  Caro  ministro  Edison
Lobão, o senhor sabe que, se não chover muito... Precisamos rezar para que chova
bastante. O País ainda só não está no racionamento porque não deixam o Brasil
crescer. É um crescimento pífio. Só a Venezuela tem um crescimento menor que o
nosso na América do Sul.

Este país não é o que quero,  um país onde o coitado do assalariado não tem
correção do imposto de renda. Então o imposto de renda vai pegando uma fatia de
pessoas  e  um  valor  cada vez maior.  Isso  é  uma tungagem  explícita  do  governo
neoliberal da presidenta Dilma. Muito obrigado, senhores.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Fabiano Tolentino.
O deputado Fabiano Tolentino - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira; deputado

Leonídio Bouças, nosso deputado; Mourão; Paulo; Doutor Wilson e Glaycon Franco,
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demais  presentes,  boa tarde.  A TV Assembleia  sempre tem uma audiência  muito
grande, os nossos telespectadores estão sempre muito ativos, assistindo a tudo que
acontece nesta Casa.

Hoje  venho trazer  uma notícia muito  boa  da região  Centro-Oeste.  Vim  falar  do
Carnaval  de  2014,  Sr.  Presidente.  Levamos  a  bandeira  do  “Carnaval  da  paz”  e
rodamos  25  cidades  nos  cinco  dias  de  Carnaval,  vendo todos  os  problemas,  os
desafios, verificando no que podemos ajudar, vendo as estradas, acho que esse é
também o papel  do  deputado.  No Carnaval,  um momento  de  festa  boa,  festa da
família, festa da alegria, é importante que o deputado esteja presente em sua base
eleitoral,  vendo  os  problemas,  verificando  em  que  pode  ajudar,  de  que  forma
precisamos avançar, principalmente na nossa região, a Centro-Oeste.

Percorremos, deputado Mourão, 2.300km nesses cinco dias. Foi muito bom, uma
maratona,  vimos  cidade  por  cidade,  conversamos  com  representantes  do  poder
público e com lideranças,  mostrando que realmente estamos presentes na região
Centro-Oeste. Já é o terceiro ano que faço isso. Deixo um pouco a família, a Sara e a
Sofia, em casa. Claro que elas sentem a falta do pai e do marido. Mas esse é o nosso
trabalho. É um momento em que poderia estar até na praia, longe da minha base
eleitoral, mas faço questão de estar na base, percorrendo as cidades onde acontece
o Carnaval na região Centro-Oeste.

Levamos  no Carnaval  deste  ano,  deputado Mourão,  o  lema “Carnaval  da  paz”.
Vestidos com a camisa do “Carnaval da paz”, andamos mostrando que o Carnaval
realmente é um momento de paz, um momento de alegria, um Carnaval da família. Aí
temos  de  dizer  também  que  todas  as  situações  devem  acontecer  na  paz.  Seja
mobilização ou manifestação, que elas existam, mas que sejam com paz. É o que
temos de pregar sempre: a paz universal. No Carnaval, aproveitamos, porque era um
momento de alegria, para pregarmos a paz e foi muito bom. Percorremos 2.300km.

Começamos, deputado Mourão - daqui a pouco concederei aparte a V. Exa. -, na
sexta-feira, quando fomos a Oliveira, onde estivemos com os vereadores Lucas e
Juninho, no Batuque do Zé, um batuque muito bacana, tradicional na cidade. Fomos
também a Bom Despacho com os vereadores Dr. Fernando e Keké, com marchinhas
de Carnaval, na Praça do Larguinho.
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Depois fomos a Carmo do Cajuru, ainda na sexta-feira, no Bloco da Latinha, um
bloco  muito  “bacana”.  Voltamos  a  essa  cidade  na  segunda-feira,  no  bloco
Cachasamba, do meu amigo Jivago e toda equipe. Então, na sexta-feira, percorremos
várias cidades e terminamos em São Gonçalo do Pará, no parque de exposição, com
o prefeito Toninho e o show do Rodrigo Bergall, que é divinopolitano e canta muito,
está “arrebentando”. E assim fechamos a nossa sexta-feira.

No sábado, saímos cedinho. Primeiramente, deputado Mourão, fomos ao Carnaval
de  Itapecerica,  na  madrugada  de  sexta  para  sábado,  às  4  horas  da  manhã  -
praticamente não dormi de sexta para sábado -, no Bloco dos Mal-Dormidos, que há
vários anos tem a tradição de o pessoal  sair  de pijama na rua. Inclusive,  levei  o
programa  Campo & negócio,  nosso programa, que também circulou comigo nesse
Carnaval,  mostrando  as  tradições  do  Carnaval  do  Centro-Oeste.  Itapecerica
arrebentou este ano com o Carnaval de rua na paz. Às 4 horas da manhã, de sexta
para sábado, começou o evento com o Bloco dos Mal-Dormidos. Saímos então de
Itapecerica e fomos a Biquinhas, onde visitamos o Grupo da Melhor Idade, para o
qual  já distribuí recursos de emenda através do governo do Estado. Agradeço ao
governo do Estado, pelo qual nossos recursos e emendas são muito bem aceitos.

Fomos a Paineiras com os vereadores Claudinho e Leo e o vice-prefeito Vaninho,
visitamos a praça de esportes, que é da prefeitura, e olhamos como está a situação e
de que forma podemos ajudar o esporte da cidade. Então aproveitamos o Carnaval e
trabalhamos também no contexto dessa festa. Chegamos a Abaeté, grande Carnaval
da região Centro-Oeste. Mais uma vez, Abaeté “arrebentou”. O  show  era da Anita,
que hoje está fazendo muito sucesso. Tinha muita gente bonita, a juventude estava
presente, e o Carnaval realmente sendo levado na paz. Quero parabenizar o Duca,
organizador do Carnaval de Abaeté há muito anos.

Inclusive,  na  época  estive  com  o  secretário  Agostinho  Patrus  e,  agora,  com  o
secretário Tiago Lacerda para pedir-lhes apoio ao Carnaval de Abaeté, porque é um
dos  grandes  carnavais  da nossa região Centro-Oeste.  Neste ano,  o governo não
pôde ajudar, mas incumbiu-se de pensar, no ano que vem, de que forma pode ajudar
o Carnaval dessa região, tendo em vista que ajudou Mariana e Ouro Preto, onde os
carnavais  são tradicionais.  O governo do Estado tem de ajudar  também a nossa
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região Centro-Oeste, pois ela cresce muito durante o Carnaval. Daí essa minha fala
de hoje feita desta tribuna.

De Abaeté fomos a Pompéu, que também arrebentou este ano. Tinha muita gente,
foi um Carnaval cheio.

Passamos em Martinho Campos e terminamos o sábado em Pitangui, no parque de
exposição, com o Oba Oba, o Sambô e outros bons grupos. O Carnaval foi muito
bem-feito.  Parabéns  ao  prefeito  Marcílio.  Parabéns  a  todos  os  organizadores  do
Carnaval de Pitangui, que, a cada ano, cresce mais. Já é o segundo Carnaval feito no
parque de exposição. Nos dois anos, tive a satisfação de estar junto com a turma em
Pitangui.

Gostaria de conceder aparte ao deputado Mourão, para suas considerações.
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino, realmente

concordamos com V. Exa. quando reivindica um apoio do governo, particularmente
para as cidades do interior, no sentido de estimular cada vez mais nosso Carnaval e a
cultura no interior de Minas Gerais. Isso é de fundamental importância.

Entretanto,  conforme acaba de afirmar,  V.  Exa. percorreu cerca de 2.300km em
apenas cinco dias de Carnaval. Torço para que V. Exa. não tenha viajado muito nos
trechos das rodovias federais que cortam Minas Gerais, porque viajar nesses trechos
é correr risco não só por causa da precariedade das estradas como pela falta  de
conservação, pelos buracos, e assim por diante.

Excelência,  veja  a  questão  da  BR-381,  que  liga  Belo  Horizonte  a  Governador
Valadares. Estou falando da BR-381 Norte.  O governo federal  já vem falando em
duplicar  essa  rodovia  desde  o  início  do  governo  Lula,  2003,  ou  seja,  já  vão  se
completar 11 anos, mas nada acontece. São mortes e mais mortes, acidentes e mais
acidentes, um sem-número de invalidez e o entrave total no desenvolvimento daquela
região, mas nada. Ele fica só na conversa. Agora o jornal Hoje em Dia e outros jornais
de Minas Gerais estão noticiando que novamente o governo não publica o edital da
duplicação da saída de Belo Horizonte, Lotes nºs 8 e 9, conforme prometido.

Como represento  Governador  Valadares,  estou  aqui  agora  neste  Plenário  para
protestar  novamente.  Há  poucos  dias,  a  presidente  Dilma  Rousseff  esteve  em
Governador Valadares e disse que estava levando um presente para o município.



345
____________________________________________________________________________

Qual  era  o  presente?  A promessa  de  que  a  duplicação  da  BR-381  iria  de  Belo
Horizonte a Governador Valadares. Isso não é verdade. Isso é mentira. O projeto fala
Belo Horizonte a Belo Oriente, até a Cenibra. Da Cenibra, isto é, do Município de Belo
Oriente  a  Governador  Valadares,  são  72km,  e  ali  estão  contemplados  somente
melhorias no projeto. Quando ela diz que a rodovia será duplicada até Valadares, é
preciso fazer  novo projeto,  nova licitação, novo contrato, e isso levará mais cinco
anos.  Como  pode  uma  presidente  da  República  chegar  num  município  como
Valadares e dizer ao povo que a duplicação será feita até essa cidade? Se for assim,
ela deve começar imediatamente. Mas começar como, se o projeto fala uma coisa e
ela, outra? Se ela quisesse duplicar a rodovia de Belo Horizonte a Valadares, teria de
ter colocado isso no projeto original. Isso não é verdade. Ela está enganando o povo
de Valadares e de toda aquela região.

Agradeço V. Exa. por esta oportunidade e por expressar o protesto de toda a região.
Queria concordar com V. Exa. no estímulo, cada vez maior, à cultura, particularmente
do interior do nosso estado. Muito obrigado, deputado.

O deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado, deputado Mourão.
Em  contrapartida,  no  dia  13,  quinta-feira,  estaremos,  na  Cidade  Administrativa,

assinando dois convênios de duas obras importantes na nossa região, para serem
licitados.  Primeiramente  a  duplicação da MG-050,  de Mateus Leme a  Divinópolis,
uma grande batalha, uma briga nossa. Tenho de elogiar ainda o deputado Neider, que
é  de  Itaúna  e  também  trabalha  muito  nessa  função.  Fizemos  várias  audiências
públicas  nesta  Assembleia  Legislativa.  Vamos  assinar  também  o  convênio  dos
13,9km, que vão de São Sebastião do Oeste a Divinópolis, um trecho na nossa região
que, se Deus quiser, será asfaltado. A assinatura desse convênio acontecerá no dia
13. Aí, sim, isso já pode entrar no processo de licitação. Se Deus quiser, dando tudo
certo,  esperamos  que nossa MG-050 esteja  asfaltada e duplicada,  o  mais  rápido
possível,  pois  tanta  gente  luta por  essa duplicação.  Diga-se de  passagem,  é  um
pedágio muito caro, porém temos de ter o benefício. E esse benefício é a duplicação
total,  principalmente até Divinópolis,  e a duplicação de São Sebastião do Oeste a
Divinópolis.

No domingo fomos novamente  a  Itapecerica,  no Suvaco de Cobra,  bloco  muito
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tradicional da cidade. Rodamos com as marchinhas de Carnaval por toda a cidade.
Depois nós fomos a Carmo da Mata, no Carnaval de rua, em Cláudio, no bloco

Couro de Rato, do prefeito Zezinho, onde estava tocando uma turma de Divinópolis, a
Barteria, do meu companheiro e amigo Maurício, que “arrebentou”. Na madrugada de
domingo para segunda-feira, às 4 horas, estávamos em São Sebastião do Oeste, que
tem um Carnaval diferente e muito bacana. Há seis anos o Raul oferece uma porca
por ano para a população. Ele falou que até 10 anos ele vai somando uma porca por
ano e, após 10 anos, todo ano ele dará 10 porcas para a população. A praça fica
lotada, é servido um banquete para toda a população de São Sebastião do Oeste. É
uma tradição diferente, mas que temos de parabenizar porque traz as marchinhas de
Carnaval, traz o pessoal para a praça, e é um dia muito alegre e festivo. Lá também o
festejo foi acompanhado pelo bloco Suvaco de Cobra, de Itapecerica.

Na segunda-feira,  toquei  para Lagoa da Prata,  na Prainha, onde o Carnaval  foi
muito legal. Estive com o prefeito Roberto do Tuim, com várias lideranças da cidade.
Estivemos em Pains, com o Franz, um Carnaval de rua muito legal; em Arcos, no
Carnaval de rua, e parabenizo o Dr. Roberto, nosso prefeito, o Augusto, o Michel, a
turma  toda  de  Arcos;  e  em  Pedra  do  Indaiá.  Aliás  estão  presentes  aqui  meu
companheiro prefeito Claudinho e vários vereadores e lideranças. Pedra do Indaiá
tem uma tradição muito bacana, o bloco Meninas do Chiquinho. O pessoal se veste
de mulher, é uma alegria total, uma brincadeira muito bacana. Fui muito bem-recebido
pelo prefeito  Cláudio e sua esposa Soraia,  sempre muito alegre.  Pedra do Indaiá
“arrebentou” neste ano, a cidade estava lotada, todos gostando muito do Carnaval.
Parabéns,  prefeito  Cláudio,  pode  fazer  sempre  e  conte  sempre  com  a  nossa
presença. Estarei sempre presente em Pedra do Indaiá, cidade que temos com muito
gosto e que estamos ajudando, e sempre que possível gostamos de estar lá com V.
Exa.  e  sua  esposa,  sempre  muito  amável  e  carinhosa conosco.  É  gostoso estar
presente.

Depois,  na terça-feira, terminamos a nossa maratona fazendo Estrela do Indaiá,
com o prefeito Tibúrcio, a Mônica, a turma toda nos recebeu muito bem no Carnaval
na praça; Luz, em uma matinê muito legal com o prefeito e vereadores; Conceição do
Pará e Perdigão, no bloco Tocaia.
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Portanto, foram 2.300km rodados na região de Divinópolis,  num raio de 120km.
Percorremos os quatro cantos de Divinópolis. Foi muito bacana, e ainda repetimos 4
cidades e fomos a 21 cidades diferentes. Portanto, estivemos visitando 25 cidades
nesse Carnaval. Quem quiser nos acompanhar com particularidade pode fazê-lo por
meio do Facebook. Aliás, tudo o que foi filmado e gravado, as entrevistas estarão lá,
no programa Campo e negócio: Carnaval 2014. E também no Facebook do Fabiano
Tolentino e no Youtube, onde estão todas as matérias e entrevistas sobre o Carnaval
na região Centro-Oeste.

O  que  pedimos  é  que  o  governo  olhe  mais  para  essa  região  na  questão  dos
recursos que podem ser disponibilizados para festas culturais, caso do Carnaval. E,
assim como nós já fomos buscar algumas parcerias, que ajude também o Carnaval
da região Centro-Oeste. Carnaval em Minas tem tradição, é gostoso e faz com que as
pessoas fiquem em Minas e não vão para outros estados,  levando divisas, e sim
trazendo  recursos  para  o  nosso  estado.  Os  carnavais  são  muito  cheios,  são
“bacanas”, aproveitados pela família, pela população.

Então, vamos mostrar novamente a camisa que fizemos para do Carnaval da paz,
levando a paz nesse Carnaval. A camisa foi idealizada pelo meu parceiro Gustavo
Bicalho  e  toda  a  equipe  Fabiano  Tolentino.  Carnaval  com  paz  é  aquele  em  que
pulamos com paz, com alegria, na família, sempre em convívio com as pessoas boas.

Portanto, esse foi o nosso desfecho do Carnaval, essa maratona de 2.300km, mas
também olhando tudo o que era preciso, as estradas, conversando com lideranças,
pensando em como podemos ajudar e trabalhando da forma como deve ser. Essa é a
melhor forma, o deputado estar sempre presente na cidade, buscar a melhor forma
de  ajudar  os  prefeitos  e  as  lideranças  das  cidades  próximas  a  Divinópolis,  onde
resido. Muito obrigado. É sempre um prazer estar na tribuna mostrando um pouco do
nosso  trabalho.  Hoje  falamos  do  Carnaval  de  2014  na  região  Centro-Oeste,  o
Carnaval da paz. E que essa paz continue nas manifestações, sempre bem-feitas.
Elas são importantes, desde que seja na paz e de forma ordeira.

Muito obrigado a todos, obrigado, telespectadores da TV Assembleia, e na próxima
vez traremos um resumo do nosso mandato parlamentar. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
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O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  senhores  deputados,  senhoras
deputadas,  telespectadores que acompanham  nossa TV Assembleia,  no  dia  8  de
março  tivemos  oportunidade  de  celebrar  mais  um  ano  em  comemoração  ao  Dia
Internacional  da  Mulher.  Nesta  semana  não  poderíamos  deixar  de  tratar  da
celebração desse dia, que não é dia, mas uma realidade presente na vida de cada
um de nós, na vida familiar, na vida profissional, na vida econômica e social do nosso
país.  Óbvio  que  não  falamos  somente  sob  a  perspectiva  da  celebração  e  da
comemoração, mas, principalmente, da reflexão sobre as questões relacionadas com
gênero  em nosso país  e as  discriminações  pelas  quais  as  mulheres passaram e
ainda, em alguma medida, passam. Há também reflexão sobre as conquistas e os
desafios.

Inicio  este  pronunciamento  primeiramente  cumprimentando  nossas  deputadas  a
esta Casa, infelizmente ainda em número muito reduzido, até porque a participação
da mulher na política, no Legislativo, é reduzida, em que pese a termos dado um
grande  salto  após  o  segundo  governo  Lula,  com  a  eleição  da  primeira  mulher
presidenta do Brasil, nossa querida mineira, conterrânea Dilma Roussef. Foi um fato
importante, mas ainda residual.  A participação das mulheres no mundo da política
ainda é reduzida. É reduzida na política institucional, muitas vezes.

Nessa reflexão sobre avanços e desafios, é forçoso reconhecer que avançamos, é
forçoso  reconhecer  que  a  mulher  tem  ocupado  cada vez mais  o  seu  espaço no
mundo do trabalho, no mundo intelectual, no mundo da cidadania. Ela tem rompido
barreiras e preconceitos. Temos até avançado em legislações importantes, como a
própria Lei Maria da Penha.

Ouvi atentamente o pronunciamento da nossa presidenta Dilma por ocasião do Dia
Internacional  da  Mulher.  São  impressionantes  os  dados  apresentados  pela
presidenta, das mulheres hoje responsáveis por iniciativas de empreendedorismo, da
participação delas em cursos de qualificação profissional, da presença da mulher no
cadastramento e titulação da reforma agrária,  da  mulher  hoje titular  do cartão do
Bolsa-Família em quase ou mais de 80% dos benefícios, da mulher no mundo do
trabalho.  Basta  verificarem  ao  nosso  redor,  basta  observarem  a  Assembleia
Legislativa.
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Aproveito  para  parabenizar  e  cumprimentar  todas  as  mulheres  servidoras  da
Assembleia  Legislativa,  tanto  do  corpo  técnico  efetivo  quanto  dos  gabinetes
parlamentares.  As mulheres têm conquistado esses espaços profissionais não por
concessão  masculina,  mas  por  competência  e  afirmação.  Muitas  até  com  mais
desenvoltura e competência, explícitos na realidade do mundo do trabalho. É verdade
que muita coisa avançou, e é simbólico o fato de termos hoje uma presidente da
República mulher.

É  inegável  que  temos  desafios,  que  temos  discriminações  ocultas,  que  temos
realidades  não  explicitadas.  A  questão  da  violência  contra  a  mulher,  contra  a
adolescente,  contra  a  menina  ainda  é  muito  grande.  Precisamos  melhorar  a
retaguarda de prevenção, de denúncia, de apuração, de punição e de acolhimento
das vítimas. A temática da exploração e do abuso sexual contra meninas - área que
acompanho  como  coordenador  da  Frente  Parlamentar  da  Criança  -  é  urgente.
Estamos juntos com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Conselho
da Criança, na efetivação da vara especializada para julgar crimes cometidos contra
criança e adolescente. Não podemos deixar impunes os bárbaros que cometem atos
de  violência,  de  abuso  e  de  exploração  sexual  contra  crianças  e  adolescentes,
principalmente  mulheres.  Essa  vara  especializada  está  prevista  na  Lei  de
Organização Judiciária. A emenda é de minha autoria. Agora, em pool, um conjunto
de instituições está quase que ultimando os esforços para, em 2014, implantarmos
essa vara especializada.

Um outro desafio diz respeito ao próprio mundo do trabalho. Se é verdade que a
mulher tem ocupado espaços importantes no mundo do trabalho, é verdade também
que  ainda  há  uma  distância  na  remuneração  média-padrão  dos  homens  e  das
mulheres para as mesmas funções exercidas por eles. Homens ainda ganham mais
que  mulheres  para  exercerem  as  mesmas  funções,  nas  mesmas  condições  de
trabalho. Há desigualdade salarial que precisa ser enfrentada.

Temos também as questões do assédio moral. Muitas vezes, ele é mais recorrente
em  mulheres  trabalhadoras  que  em  homens  trabalhadores.  Em  algumas
circunstâncias,  a necessidade do emprego e da renda faz com que esse assédio
moral seja absorvido pelas mulheres trabalhadoras, e não podemos compactuar com
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isso. Eu e o deputado Sargento Rodrigues somos autores de uma lei que trata do
assédio moral contra trabalhadores públicos.

Estou  dando  esses  exemplos  porque  não  adianta  a  retórica  da  valorização  da
mulher.  Essa retórica pode valer,  mas é importante o compromisso,  o discurso,  a
consciência e a dimensão de cada ser humano sobre a igualdade de gênero, sobre a
não  discriminação.  Nós,  parlamentares,  temos  de  sair  das  palavras  e  ir  para  as
ações.  Apresento  as  questões  objetivas  de  trabalho  da  Assembleia,  deste
parlamentar, no intuito de combater a impunidade relacionada com crimes praticados
contra crianças e adolescentes, meninas principalmente, com a lei que penaliza quem
comete assédio moral no âmbito da administração pública.

Gostaria de tratar da universalização do acesso ao ensino infantil de até 6 anos:
creche, até 3 anos, pré-escola, 4 a 6 anos. É fundamental que a criança inicie mais
cedo  o  aprendizado,  seu  desenvolvimento  cognitivo,  sua  convivência  social,  seu
lazer,  seu brincar.  Os estudos comprovam que é muito importante ela entrar mais
cedo na escola.

Um subproduto importantíssimo dessa universalização é exatamente a liberação da
mulher  no  mundo  do  trabalho,  principalmente  aquela  que  não  tem  condições  de
remunerar alguém para tomar conta de seu filho ou não pode pagar o maternal, a
escola infantil privada. Não é justo que apenas os filhos dos ricos ou da classe média-
alta tenham acesso ao ensino infantil. Muitas vezes, as mulheres que mais precisam
trabalhar,  que  precisam  não  apenas  que  sua  vocação  seja  potencializada,  mas
objetivamente  de  renda,  pois  são  chefes  de  família,  têm  a  renda  principal,
complementam-na  com  o  seu  trabalho,  fazem  escolhas  difíceis.  Elas  precisam  e
querem trabalhar, mas não têm com quem nem onde deixar seus filhos.

A universalização é compromisso da nossa presidenta Dilma desde o início do seu
governo. Precisamos abraçá-la com muita força, numa ação conjunta entre o governo
federal,  que,  através  do  Proinfância,  auxilia  os  municípios  a  construírem  centros
infantis;  o  governo  estadual,  que  tem  um  papel  fundamental  na  formação  e
qualificação  dos  profissionais  que  atuam  nesses  espaços;  e  os  municípios,  que,
segundo  a  legislação,  são  os  responsáveis  pela  educação  infantil.  É  óbvio  que
municípios que possuem arrecadação menor  demandam cofinanciamento,  porque,
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sozinhos, não dão conta de fazer essa universalização. Portanto, esse é um desafio
presente.

Eu  não  poderia  deixar  de  falar  ainda  do  desafio  da  mulher  no  meio  rural,  da
“pronafiana”, da mulher que está na agricultura familiar. Hoje muitas lideram o acesso
ao  crédito  na  agricultura  família,  muitas  sofrem  para  que  suas  crianças  tenham
acesso  ao  ensino  de  qualidade  e  até  para  que  também  tenham  um  grau  de
escolaridade melhor. Muitas mulheres do nosso semiárido convivem com dificuldade
absoluta  de  acesso  à  água  até  para  consumo  humano,  como  presenciamos  no
Jequitinhonha e no Norte de Minas, infelizmente. Esse é um desafio adicional. Além
de todas as tarefas profissionais e familiares, a mulher ainda precisa “se virar” para
arrumar água para dar banho em seus filhos, para que eles vão limpos à escola, além
de  água  para  cozinhar.  As  mulheres  do  Jequitinhonha  ainda  sofrem  com  a
desintegração familiar, porque boa parte da mão de obra ainda vai para o corte de
cana e a colheita de café, no Sul de Minas e em São Paulo. A migração laboral no
Jequitinhonha é de cerca de 28 mil a 35 mil adultos, principalmente jovens e pais de
família.  Precisamos  de  um  projeto  de  desenvolvimento  regional  para  sustentar  a
presença desses jovens e pais de famílias na sua região de origem.

Deputados  e  deputadas,  celebramos,  parabenizamos  e  reconhecemos  grandes
avanços das mulheres em nosso país, em todos os planos, mas também todos temos
de recuperar, com mais velocidade, as dívidas de gênero e racial que o nosso país
tem.

Portanto, concluo parabenizando novamente todas as mulheres de Minas Gerais,
todas  as  mulheres  desta  Casa,  as  nossas  deputadas,  as  nossas  assessoras,  as
nossas servidoras da Assembleia Legislativa, cada mulher, em cada canto do nosso
Estado, principalmente aquelas anônimas com seu trabalho, com seu suor e com o
esforço  de  compatibilização  das  tarefas  familiares  com  as  tarefas  profissionais.
Também precisamos de dar um alerta aos homens para compartilharmos mais essa
divisão. Que tudo seja compartilhado, não só as tarefas profissionais, mas também as
familiares. É assim que se constrói uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica
e mais respeitosa.

Que transformemos esse mês de março,  o mês da mulher,  também no mês de



352
____________________________________________________________________________

reflexões  e  de  ações  de  políticas  públicas  que,  de  fato  e  com mais  intensidade,
emancipem a mulher brasileira. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Cumprimento  o  presidente,  as  deputadas  e  os

deputados. Também quero cumprimentar todos os mineiros que nos acompanham
pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas Gerais. Pedi a palavra e vou usar
esses  8  minutos  que  me  restam  para  discordar  de  uma  série  de  acusações
infundadas, uma série de mentiras e inverdades pronunciadas agora há pouco por
dois colegas, os deputados Arlen Santiago e Bonifácio Mourão, e rebatê-las.

Primeiramente,  o  deputado  Arlen  Santiago,  para  tentar  justificar  o  caos  que  se
instalou em Minas Gerais na área de segurança pública, tenta empurrar um problema
de falta  de infraestrutura do  Estado para o colo da  nossa presidenta  Dilma e do
governo federal. Só quero refrescar a memória do deputado Arlen Santiago, porque,
desde que existe República, segurança pública é responsabilidade dos estados. E só
agora, no governo da presidenta Dilma, eles acham que o problema da segurança
deve ser resolvido pelo governo federal. Ora, o governo federal já faz a sua parte. Já
tem a Polícia Federal e o Exército que cuidam da segurança nacional. A segurança de
cada estado cabe aos estados.

Realmente  estamos assombrados com a  insegurança que está acontecendo no
Estado de Minas Gerais - estou falando, inclusive, da minha região Norte de Minas.
Quase  todos  os  dias,  bandidos  assaltam  em  nossa  região,  espalhando  medo  e
insegurança  por  todas  as  cidades.  Ontem  foi  em  Riachinho.  Esses  dias  foi  em
Montalvânia, Glaucilândia, Ibiaí e Taiobeiras. São agências dos Correios, são casas
lotéricas, agências bancárias. Hoje mesmo assaltaram em Cocos, no Sul da Bahia,
divisa  com  Minas,  porque  não  havia  segurança  alguma.  Temos  cidades  e  mais
cidades no Norte de Minas que não têm policiamento. As cidades de Glaucilândia e
Juramento, que estão a pouco mais de 20km de Montes Claros, têm de dividir cinco
policiais.

Como alguém precisa folgar, de cinco ficam só dois policiais que vão uma hora a

Juramento, voltam e vão a Glaucilândia. Esse é o modelo de segurança pública que
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ele encheu a boca para falar que o Aécio trouxe para Minas. Já pensou se o Aécio
leva isso para o Brasil?

Esse modelo, deputado Arlen Santiago, do choque de gestão implantado pelo Aécio
e pelo Anastasia, que paralisou Minas Gerais, que endividou o Estado, não queremos
mais. Graças a Deus, banimos essa questão de choque, de apagão, de tudo que V.

Exa. falou aqui. Quem entende de choque, de apagão, de recessão, de desemprego
é o governo do PSDB. Foi  assim nos  oito  anos de Fernando Henrique Cardoso.
Lembro-me muito bem de como eles tratavam Minas Gerais. Deixaram Itamar Franco,

que era aliado deles, a pão e água aqui no Estado. E não foi só o Itamar, o Azeredo
também sofreu com a perseguição imposta a Minas Gerais pelo FHC, que voltou,
criou asas de novo e está agora impondo ao Estado uma candidatura ao governo.

Meus colegas de Assembleia que são aliados do governo do Estado estão engolindo
isso a seco, goela abaixo. Aqui havia tantos pretendentes para serem candidatos ao
governo de Minas pelo PSDB, mas, de repente, o Fernando Henrique Cardoso exige,

impõe ao Aécio que o candidato precisa ser Pimenta da Veiga, que está 20 anos fora
de Minas Gerais  -  ele  transferiu  o título  para  Brasília,  morava lá  há  20  anos.  As
lideranças  que  ficaram  aqui  esse  tempo  todo  defendendo  o  Aécio  não  tiveram

nenhum valor. Devem atender ao Fernando Henrique, que perseguiu Minas Gerais,
que deixou o Estado a pão e água nos governos Itamar e Azeredo. Agora ele volta
impondo de novo.

O deputado também  critica  a  presidenta  Dilma pela  questão da saúde.  Logo a
presidenta, que está enfrentando com coragem a questão da falta de médicos deste
país, enfrentando até todo esse aparato que mandava na saúde, que é contra a vinda

de médicos estrangeiros para o País. Quero dizer que a presidenta Dilma acertou
corajosamente em enfrentar esse problema. As pequenas cidades do Nordeste, do
Norte do País, as periferias dos grandes centros não tinham médicos. Os médicos

brasileiros não querem ir para lá, não aceitam ir para lá, nem ganhando R$20.000,00,
R$30.000,00.  Aí,  sim,  precisamos  trazer  os  médicos  estrangeiros,  que,  por  sinal,
foram  muito  bem  recebidos  pela  população.  Lá  em  Manga  mesmo  chegou  uma

médica cubana que está fazendo um belíssimo trabalho. Da mesma forma agora há
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médicos em São João das Missões, em Icaraí de Minas, em São Francisco. A região
do Norte de Minas toda recebeu os médicos cubanos. A população está gostando,

porque eles têm carinho com ela, têm responsabilidade. Precisamos enfrentar esse
problema.

Vejo o deputado falar que a saúde vai mal, mas talvez seria a hora de fazer um

levantamento do volume de recursos que o governo federal mandou para o hospital
do deputado, em Montes Claros, que permite até ao deputado viajar para o Norte de
Minas de helicóptero, distribuindo exames com recurso do SUS. É esse mesmo SUS

que ele tanto critica desta tribuna.
Dizem que ela não gosta de Minas. Sabemos que quem não gosta de Minas é

quem se elege por aqui e mora no Rio de Janeiro; é quem morava no Rio há 20 anos

e foi imposto pelo Fernando Henrique para voltar a querer ser governador aqui;  é
quem, quando foi prefeito de Belo Horizonte, renunciou ao mandato. Será que são
essas pessoas que gostam de Minas Gerais? Fique aqui essa pergunta.

Gostaria também de dizer ao deputado Mourão que a presidenta Dilma esteve em
Valadares  há  poucos  dias  anunciando  a  obra.  Esperava que o  deputado Mourão
viesse agradecer e parabenizar a presidenta, mas parece que ele gosta de ser contra.

Ele tem de ser contra tudo. Eles estão rezando para o apagão voltar, estão rezando
para a inflação voltar.  Mas a  inflação não vai  voltar  porque a  presidenta Dilma é
responsável, porque o presidente Lula fez o dever de casa. O apagão não vai voltar

porque o governo investiu nos setores. A Petrobras não vai quebrar, como eles estão
querendo.

Só mais um minuto, presidente. O País se preparou. No ano passado a Petrobras

foi a petroleira que mais apresentou lucro no mundo inteiro. A imprensa insiste em
dizer, deputado Rogério Correia, que a Petrobras está quebrada. Se a Petrobras foi a
petroleira  que  mais  lucrou  no  mundo  inteiro,  como  ela  está  quebrada?  Ela  está

investindo,  batendo  recorde  de  produção.  Essa  nossa  oposição,  resumindo,  é
agourenta,  torce  contra  o  povo,  torce  contra  o  Brasil,  que  gerou  22  milhões  de
empregos nos últimos 10 anos. Parabéns, Lula, parabéns, Dilma.

* - 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.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  7.319 a 7.330/2014,
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 Esporte - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em

18/2/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.746/2013,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  e

4.775/2013,  do  deputado Gilberto  Abramo,  e  do  Requerimento  nº  6.947/2014,  do

deputado Celinho do Sinttrocel; e de Segurança Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 11/3/2014, dos Requerimentos nºs 7.174 a 7.180, 7.196 a 7.200, 7.210,

7.211, 7.215 a 7.217, 7.219 e 7.229 a 7.231/2014, do deputado Cabo Júlio, 7.181,

7.195,  7.209,  7.212,  7.213  e  7.225/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  e

7.226/2014, da deputada Liza Prado; e pelo deputado Inácio Franco (2) - indicando os

deputados  Braulio  Braz,  Carlos  Pimenta,  Duilio  de  Castro,  Romel  Anízio  e  Tiago

Ulisses para vice-líderes do Bloco Avança Minas (Ciente. Publique-se.); e indicando o

deputado Wander Borges para membro efetivo da Comissão do Trabalho, na vaga do

ex-deputado Juninho Araújo, e para membro efetivo da Comissão de Minas e Energia

e para membro suplente das Comissões de Administração Pública e de Esporte e das

Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 48 e 64/2013, nas vagas do ex-deputado Juarez Távora e indicando

o deputado Agostinho Patrus Filho para membro suplente da Comissão de Transporte
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e  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 62/2013, nas vagas do ex-deputado Juarez Távora (Ciente. Designo.

Às comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art.  232 do Regimento  Interno,  requerimentos  dos deputados  João Vítor  Xavier  e

outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a

história de Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional - SGI -, entidade

que atua na construção da paz, educação e cultura, Fred Costa e outros em que

solicitam a convocação de reunião especial  para homenagear o  Jornal  da Cidade

pelos 54 anos de sua fundação, Braulio Braz e outros em que solicitam a convocação

de  reunião  especial  para  homenagear  a  Rádio  Muriaé  pelos  70  anos  de  sua

fundação,  Vanderlei  Miranda e  outros  em que solicitam a convocação de reunião

especial para homenagear a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana

do Brasil  pelos  130 anos de sua fundação e Pompílio  Canavez e outros  em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Universidade Federal

de Alfenas pelo centenário de sua fundação.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.009, que dá nova redação aos arts. 1º e 6º da Lei nº 11.817, de 6/3/1995, tornando

obrigatória  a emissão de nota fiscal  de entrada de mercadoria nas operações de

compra  efetivadas  por  desmontes  -  ferros-velhos  e  sucatas.  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 Glaycon Franco. Com a

palavra, o deputado Glaycon Franco, para emitir seu parecer.

O deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
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PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.009

Relatório

O  governador,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  inciso  VIII  do  art.  90,
combinado com o inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei nº 22.009, que dá nova redação aos arts. 1º e 6º da Lei nº 11.817,
de 6 de março de 1995, tornando obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria  nas operações de compra  efetivadas por  desmontes -  ferros-velhos e
sucatas

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  590/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 6/2/2014.

Cumpridas  as  formalidades  regimentais,  o  veto  foi  encaminhado  à  Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I,
“b”, do Regimento Interno.

Esgotado  o  prazo  de  30  dias  para  apreciação  do  veto  sem  que  tenha  havido
deliberação,  nos  termos  do  art.  145,  §  2º,  combinado  com  o  art.  222,  §  3º,  do
Regimento Interno, foi o veto incluído na ordem do dia, sobrestando-se as demais
proposições até sua votação final, ressalvado projeto de iniciativa do governador do
Estado com solicitação de urgência e prazo de apreciação esgotado, e designado
este relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A Proposição  de  Lei  nº  22.009  estabelece  que  as  empresas  de  reciclagem,

recuperação, ferros-velho ou sucatas manterão registros comprobatórios da origem
dos materiais adquiridos e prevê sanção para o descumprimento da futura lei: multa
no valor de 500 a 1.000 Ufemgs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - e
cancelamento da inscrição estadual da empresa infratora em caso de reincidência,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal e daquelas definidas em normas
específicas.

O veto parcial incidiu sobre o dispositivo que dispõe sobre as sanções, a saber o
art. 2º da proposição.

Nas  razões  de  veto,  o  governador  esclarece que  a  matéria  já  é  regulada pela
legislação tributária  estadual,  especificamente  na  Lei  nº  6.763,  de  26/8/1975,  que
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consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais.
Assim, não seria recomendável que a lei extravagante disciplinasse matéria prevista

em lei específica, sobretudo quando esta última é diploma normativo de consolidação
de  institutos  jurídicos  afins,  no  caso,  legislação  tributária  do  Estado.  O  chefe  do
Executivo  ressalta  que  a  duplicidade  na  regulação  de  matérias  juridicamente
idênticas, além de assistêmica, dificulta a observância e aplicação da lei.

Destarte, informa que a Lei nº 6.763, de 1975, em seu art. 55, já prevê multa ao
contribuinte mineiro que descumprir a obrigação tributária de emissão de nota fiscal
de entrada de mercadoria.

Nesses termos, e fundamentado nos argumentos da contrariedade do dispositivo ao
interesse público, o governador opôs veto parcial a fim de excluir da sanção o art. 2º
da Proposição nº 22.009.

Após  analisar  a  matéria,  este  relator  manifesta  sua  concordância  com  os
argumentos  apresentados  pelo  governador  do  Estado  e  fundamenta  seu
entendimento com as mesmas justificativas.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  manutenção  do  veto  parcial  oposto  à

Proposição de Lei nº 22.009.
O presidente -  Em discussão,  o veto.  Com a palavra,  para discutir,  o  deputado

Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia*  -  Sr.  Presidente,  deputado Ivair  Nogueira;  colegas

deputados;  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia  Legislativa;  imprensa;
companheiros e companheiras que nos acompanham no Plenário, é um prazer estar
com vocês.

Trata-se, presidente, da discussão do Veto à Proposição de Lei nº 22.009, que dá
nova redação aos arts. 1º e 6º da Lei nº 11.817, de 6/3/1995, tornando obrigatória a
emissão  de  nota  fiscal  de  entrada  de  mercadoria  nas  operações  de  compra
efetivadas por desmontes - ferros-velhos e sucatas. O parecer foi favorável ao veto
do governador. É o projeto cuja análise iniciamos.

Nas razões do veto, o governador diz que não é recomendável que lei extravagante
discipline matéria prevista em lei específica, sobretudo quando esta última é diploma
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normativo  de  consolidação  de  institutos  jurídicos  afins,  no  caso,  da  legislação
tributária do Estado. Ressalta que a possibilidade de duplicidade na regulação de
matérias juridicamente idênticas, além de assistência, dificulta a sua observância e
aplicação. Informa que já se prevê multa ao contribuinte mineiro que descumpre a
obrigação tributária de emissão. O governador segue expondo suas razões até que,
ao  final,  observa  que  a  determinação  de  aplicação  da  pena  de  interdição  do
estabelecimento, no caso de reincidência, não indica, expressamente, a autoridade
competente  para  aplicar  essa  sanção  e  que  tal  omissão  conduz  à  total
inaplicabilidade da norma ali contida. Com essa argumentação, as razões levam ao
veto do governador Antonio Anastasia a essa matéria, que, repito, trata da emissão
de nota fiscal  de entrada de mercadoria nas operações de compra efetivadas por
desmontes - ferros-velhos e sucatas.

Bem, solicitei a discussão do veto, porque iniciamos hoje a análise dos vetos do
governador,  e esse não é o único da pauta. Ao fazermos a análise desses vetos,
encontramos uma Assembleia Legislativa com problemas a resolver, o que, enquanto
não é feito,  atrasa os procedimentos  de  análise  dos projetos  de  lei  e  mesmo de
requerimentos e de matérias de trâmite natural da Casa. São pendências que vêm
desde o ano passado e não foram resolvidas até agora, a respeito de matérias que se
referem  aos  mandatos  parlamentares  como  um  todo,  ao  funcionamento  das
comissões e notadamente ao funcionamento da administração pública do Estado.

Dei entrada hoje, na Comissão de Administração Pública, a um requerimento para o
qual peço especial atenção dos deputados, notadamente do deputado Luiz Humberto,
do nosso querido Triângulo Mineiro, que retoma agora a liderança do governo na
Casa - é um prazer ver novamente nessa função um deputado com a experiência de
V. Exa. Aproveito para, desde já, pedir a V. Exa. que nos ajude a solucionar uma
questão  que  passo  a  expor.  Recebi  hoje,  em  meu  gabinete,  uma  comissão  de
trabalhadores que representam o Sindados e a Prodemge e que vieram procurar não
só a mim, mas também o Bloco Minas sem Censura, do qual sou vice-líder. Eles já
estiveram  na  Assembleia  Legislativa  anteriormente,  ocasião  em  que  solicitei  a
realização de uma audiência pública na Comissão do Trabalho, que foi marcada pela
deputada Rosângela Reis. Desde essa época, há uma série de reclamações sobre o
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funcionamento da Prodemge em Minas Gerais. A denúncia fundamental é que há um
sucateamento da Prodemge.

Não é novidade. Órgão público sendo sucateado em administração tucana não é
novidade  para  ninguém.  Desde  que  Eduardo  Azeredo  governava  o  Estado  e
Fernando Henrique governava o País, os órgãos são sucateados por uma visão de
conteúdo neoliberal que existe no Estado de Minas Gerais e que existia no Brasil.
Então, não é novidade ouvir: "Ah, eles estão sucateando a Prodemge. Eu disse a
eles: "Claro, estão sucateando o Ipsemg, estão sucateando o Estado como um todo.
Nisso não há novidade. Mas eles dizem: “Deputado, além do sucateamento, além da
relação ruim entre a Prodemge e os trabalhadores, nós estamos com três denúncias
graves de corrupção dentro da companhia”. E é isso que eu trago para apresentar
aqui.

Sobre o primeiro caso que eles me relataram, trouxeram uma série de documentos,
e por isso solicitei uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, que
é a comissão que cuida desse caso. Trata-se de um contrato firmado em 25/4/2013
entre a Prodemge e o escritório Maurício Martins de Almeida, por inelegibilidade de
licitação, num valor de R$263.850,48. Esse processo, esse procedimento está sob
análise no Ministério Público do Estado,  na Coordenadoria do Patrimônio Público.
Mesmo contando com assessoria jurídica própria que já atuou em diversas ações do
mesmo gênero, a direção da Prodemge optou por fazer esse contrato, sem licitação,
com esse escritório, para atuar - aí vem uma denúncia ainda maior - numa causa
perdida.  Por  que a  causa é  perdida? Porque já  transitou  em julgado  no Tribunal
Superior do Trabalho, com parecer da Advocacia-Geral do Estado, recomendando o
cumprimento da decisão. Ou seja, há uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho,
há  uma recomendação  para  o  cumprimento  da  decisão,  a  Prodemge  tem  corpo
jurídico próprio, mas contrata, sem licitação, o escritório, no valor de R$263.850,48.
Há  indícios  -  e  por  isso  esse  procedimento  foi  parar  no  Ministério  Público  -  de
problemas na Prodemge em relação a esse contrato. Essa é a primeira questão que
me  apresentaram  sobre  o  que  ocorre  na  Prodemge,  com  autorização  da  atual
presidente, Sra. Isabel Pereira de Souza.

O segundo processo já está em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
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Gerais. A Sra. Isabel Pereira de Souza, à época, era presidente da MGI, atualmente é
presidente  da  Prodemge  e  figura  como  ré  nesse  processo.  A referida  ação  foi
motivada por denúncia feita no jornal  Folha de S.Paulo, anexo. É claro que isso foi
publicado  na  Folha  de S.Paulo,  isso  não poderia  ser  veiculado em um jornal  de
Minas, não é? A Andrea Neves jamais permitiria que um jornal mineiro publicasse
qualquer denúncia de corrupção envolvendo o governo do Estado. Então, é óbvio que
na imprensa mineira isso não seria publicado. Foi veiculado na  Folha de S.Paulo,
porque lá não se consegue vigiar tudo. Ela vigia bastante, mas não consegue vigiar
tudo. Às vezes, uma coisa ou outra escapole e é publicada no Estadão, na Folha de
S.Paulo.  Na imprensa mineira, evidentemente, isso não foi denunciado nem surgiu
como  matéria,  como  um  assunto.  Vê  se  um  assunto  como  esse  vai  surgir  na
imprensa mineira!  O senador,  o governador,  eles são pessoas acima de qualquer
suspeita! Nada, em Minas Gerais, acontece de errado nem de suspeito! Logo dizem:
“Isso só pode ser coisa da oposição, da maledicência de alguém”. Então, em Minas
Gerais não se publica.

Além disso, foi publicado na Folha de S.Paulo: “O Estado, por meio da MGI, vendeu
os créditos que tinha junto ao Banco Open em leilão privado por 1,7 milhão, em julho
de 2006, um pouco antes da liquidação desse banco. Sete meses depois, a justiça do
Rio de Janeiro pagou 12,4 milhões por esses créditos”. Ou seja, sete meses depois,
créditos no valor de 1,7 milhão que tinham sido vendidos para o Banco Open pela
MGI foram vendidos por 12,4 milhões, sete vezes mais”. Na ocasião, a Sra. Isabel
Pereira de Souza presidia a MGI. Portanto, é outra denúncia grave que nos chega
sobre a presidente da Prodemge.

Um terceiro aspecto importante que foi  levantado pela denúncia é um déficit  de
R$72.000.000,00  do  plano  de  previdência  complementar  dos  funcionários  da
Prodemge. O Estado já é expert nisso. Vocês se lembram do dinheiro da Funpemg?
Nem me lembro do valor. No entanto os servidores públicos se recordam de que o
dinheiro do fundo foi retirado, raparam o tacho. Agora parece que isso virou moda. No
caso da Prodemge, há um déficit da previdência complementar dos funcionários de
R$72.000.000,00. Então se tornou moda. Fundo de previdência em Minas Gerais é
sinal para o governo meter o olho e rapar o tacho. É isso o que tem acontecido.
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Portanto  são  três  denúncias  graves  referentes  a  assuntos  existentes  dentro  da
Prodemge.

Srs. Deputados e líder do governo, estou requerendo uma reunião da Administração
Pública para tratar desse assunto, solicitando cópia ao Ministério Público do processo
que citei, do escritório contratado de Maurício Martins de Almeida, por inexigibilidade
de licitação. Além disso, que seja convidada, além da presidente da Prodemge, a
secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag. A Prodemge
está sob a batuta da Seplag, portanto a secretária também tem de responder pelo
que tem acontecido. Essa não é a primeira questão que levantamos em relação à
Prodemge.  Estou  solicitando  também  a  presença  da  Promotoria  de  Patrimônio
Público, a presidente do Sindados e o advogado Mário Genival Tourinho, que é um
dos que entraram com essa ação a que me referi, e que já está no Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais. Esses são os convidados que estou propondo.

Já  estou  anunciando essa atitude  aqui,  do  Plenário  da  Casa,  porque  sofremos
também na comissão. Esse é um dos motivos por que a Casa para no Plenário, pois
temos  maioria  do  governo  em  todas  as  comissões  da  Assembleia  Legislativa.
Tínhamos um espaço para debater alguns temas na Comissão de Direitos Humanos.
Lá havia uma eventual maioria por vezes, quando o deputado Sargento Rodrigues ia
à reunião, e eu e o deputado Durval Ângelo também. Então fazíamos um três a dois,
quando conseguíamos discutir assuntos que não aqueles absolutamente controlados
pelo governo. Então foi a única comissão. E, telespectadores da TV Assembleia, ela
passou a se chamar “comissão do fim do mundo”, porque tudo quanto é assunto era
destinado à Comissão de Direitos Humanos. Os deputados do governo reclamam:
“Por que estão discutindo esse assunto na Comissão de Direitos Humanos?”. Explico.
Tento discuti-lo na Comissão de Administração Pública, mas lá a maioria do governo
não deixa. E preciso discuti-lo em algum lugar, pois fui eleito deputado para trazer
para esta Casa os problemas. Então, se a base do governo me impede de discuti-lo
em algum lugar,  levo-o para  outra comissão.  Aliás,  tudo vai  para  a  Comissão de
Direitos  Humanos,  e  ir  contra  a  corrupção  também  é  uma  questão  de  direitos
humanos. Portanto esse assunto serve para ser discutido lá.

Assim, a comissão ganhou o carinhoso apelido de “comissão do fim do mundo”. Só
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que agora até nela estamos proibidos de discutir os assuntos. Sempre vai uma tropa
de choque do governo de três deputados, e qualquer coisa que não queiram discutir
não pode ser debatido na Casa. Então a Assembleia Legislativa está parecendo a
imprensa  mineira:  controladinha;  tudo  está  dominado.  Nas  comissões,  nada  se
discute.  Assunto  que  o  governo  não  quer  não  pode  ser  tratado  na  Assembleia
Legislativa. Portanto temos de usar os espaços onde é possível, por isso estou aqui
usando o espaço da discussão de um veto para falar de algo que deve estar sendo
discutido na Comissão de Administração Pública.

Peço ao presidente para influenciar os deputados nas comissões. Sei que isso não
é incumbência nem função de V. Exa., mas é para que eles não fiquem derrotando
projetos  e  requerimentos  da  oposição  para  impedirem  o  debate  na  Assembleia
Legislativa. Isso atrapalha o papel do parlamentar e do Parlamento. Nada mais pode
ser discutido, a não ser aquilo que o governo quer. Já bastam os jornais, a imprensa.
Ela  já  é  assim,  pois  a  Andrea  Neves  a  controla.  Agora,  controlar  a  Assembleia
Legislativa, Almir Paraca, já é demais. Não consigo mais aprovar requerimento nem
na Comissão de Direitos Humanos, que era a “comissão do fim do mundo”. Agora tem
a tropa de choque do governo que vai a toda reunião. Então é tudo três a dois. Nas
outras comissões, com V. Exa. também é assim - não é? V. Exa. preside, mas não
manda, porque, quando vai aprovar um requerimento que o governo não quer, são
três a dois. Rodrigues, depois que V. Exa. saiu de efetivo da Comissão de Direitos
Humanos, eles controlam tudo lá, assim como acontece nas outras comissões.

Portanto assunto que não é de interesse da Andrea Neves, do senador Aécio Neves
e do governador Anastasia não pode ser aprovado em comissão alguma. Não se
aprova absolutamente nada. É a isso que estamos assistindo na Casa.

Então  aqui,  na  Assembleia  Legislativa,  assim  como  na  imprensa,  está  tudo
dominado. Está tudo dominado, só se podem discutir assuntos que fazem bem ao
que o governo acha que é. Por isso Minas é a Minas da fantasia. O povo se assusta
quando digo que Minas Gerais é o 2º Estado que mais deve no Brasil. Aí eles dizem:
“O que é isso, deputado, está ficando doido? Minas está muito bem. A gente não
sente isso na cidade.  Mas, tirando a minha cidade,  o resto do Estado está muito
bem”. Eu digo: “Mas não é só a sua cidade que está ruim, não, as outras também”. “É
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mesmo, deputado? Aqui na minha cidade está muito ruim. Mas vejo na televisão e
parece que está tudo bom." Essa é uma forma de enganar o povo. Então a pessoa vê
na televisão e pensa que está ruim só para ela e para o resto está muito bom. Mas
não. Não se iludam. Está tudo como estão vendo mesmo. Não tem dinheiro para a
Emater, não tem dinheiro para a Polícia Civil, não tem dinheiro para a Polícia Militar, a
professora ganha menos que o salário mínimo, os 12% da saúde não são investidos,
Minas é o 2º estado mais endividado, o PIB de Minas é pior que o dos outros estados
brasileiros,  somos  tetracampeões  em  desmatamento  da  mata  atlântica.  E  Minas
Gerais só vai bem nas propagandas do governo Anastasia. Essa é a verdade pura de
Minas Gerais.

Agora  há  também  uma  outra  mania.  Como  o  Estado  nada  consegue  fazer,  o
governo  resolveu  jogar  a  culpa  na  presidenta  Dilma.  Então  nada  funciona.  A
segurança vai mal, então é problema da fronteira. A Dilma não vigia fronteira, então
dá  problema  aqui.  Dizem:  “Mas  há  estado  na  fronteira  em  que  a  situação  está
melhor”. “Azar. Aqui em Minas, o problema é da Dilma." Eles cercaram Minas Gerais
como se fosse um curral. O senador acha que aqui é um curral dele, o curral que ele
cercou. O único mineiro que existe é ele, que mora no Rio. Ele é o único. É para rir
mesmo. Ele mora no Rio e controla, botou uma cerca aqui. Aí ele diz assim: “Aqui é
meu, é meu curral, só eu sou mineiro. Não pode vir nada de bom da Dilma, se vier, o
pessoal vai saber que veio”. Então controla, não deixa avisar, não. Tudo de ruim, vem
da Dilma. Ninguém pode saber, não. Controla a imprensa, controla tudo: Tribunal de
Contas,  Ministério  Público,  Assembleia  Legislativa.  Controla  tudo.  Está  tudo
dominado. Aqui é o curral,  capitania hereditária dos Neves. Então Minas Gerais é
isso.

Vocês se lembram do Toninho Malvadeza,  na Bahia,  Antônio Carlos Malvadeza,
Antônio Carlos Magalhães? Caiu. Aqui é o Aecinho Malvadeza, que tudo controla. É o
curral eleitoral. Então, no curral dele, ninguém pode mexer. “A presidenta é mineira,
mas não é mineira. Ela não pode ser mineira." Aécio não deixa. “Ela nasceu em Belo
Horizonte, senador!” “Mas não é mineira, eu não deixo. Aqui no meu curral, mineiro
sou  só  eu”.  Só  ele  é  mineiro.  “Mas  o  senhor  mora  no  Rio,  senador."  “Não  tem
problema, moro no Rio, mas eu mando em Minas. Lá eu mando, lá tenho o meu
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curral." Agora mesmo vão começar a querer impedir  que eu fale. É assim. Aqui o
senador não deixa dizer nada. Ficam nervosos. Eles querem controlar tudo, até a
Assembleia Legislativa, ninguém pode falar. É assim que acontece.

E o senador então tem o seu curral, ele tem o curral dele ali: o curral dos Neves.
Querem mudar o nome de Minas para Curral dos Neves. E querem que a gente deixe
mudar para Curral dos Neves. Não pode, não é, presidente? Chama-se Estado de
Minas Gerais. Para ser Curral dos Neves tem de haver uma lei aqui na Assembleia.
Sei que eles controlam a Assembleia, mas fica ruim para o pessoal votar, porque aqui
se  chama Curral  dos  Neves.  Então,  deputado  Ulysses,  é  assim  que funciona.  O
senador  acha  que  manda  em  tudo,  e  está  desesperado  porque  está  abaixo  nas
pesquisas. Até em Minas, ele vai perder em Minas. Então ele está desesperado. Ele
está no Rio, desesperado. Quando ele se desespera muito, ele vai no Cervantes,
passeia por lá, passeia por cá, desde que o povo mineiro não saiba. É isso que está
acontecendo.

Isso que trouxe relativamente à Prodemge - quer um aparte, deputado, pois não - é
só uma das pérolas do que está acontecendo e que a gente não consegue discutir.
Apresentei  essa  questão  na  Comissão  de  Administração  Pública,  para  ver  se  o
governo explica o que é isso: contratar um escritório de advocacia por R$263.000,00,
com  algo  já  transitado  em  julgado,  com  parecer  do  Estado  dizendo  que  é  para
cumprir  com a advocacia existente na Prodemge. Para que esses R$263.000,00?
Também para saber sobre o contrato da MGI, que era de R$1.700.000,00 e passou
de repente para R$12.400.000,00 no prazo de sete meses.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  fiz a
inscrição, pois também quero discutir o veto, mas quero aproveitar para falar também
da posse do Tribunal de Justiça Militar. Estou somente dando ciência a V. Exa. do
tema que irei tratar para que não peça o encerramento. Então, pediria a compreensão
de V. Exa.

O deputado Rogério Correia* - Deputado, se quiser aparte, faça o favor, pode fazê-
lo. V. Exa., fique à vontade. Deputado Sargento Rodrigues, esse é um dos assuntos
que queria trazer aqui neste momento.

Outro  assunto  importante,  presidente,  que  quero  trazer  aqui  diz  respeito  a  um
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programa que o governo anunciou na televisão. Vocês devem ter ouvido falar nele.
Esse programa é interessante. Pediria licença aos deputados para falar um pouco
para minhas queridas professoras e para os trabalhadores da educação do Estado de
Minas Gerais, que estão reclamando muito, dizendo que o Estado de Minas divulgou
na imprensa um programa chamado Reinventando o Ensino Médio. Vocês viram a
propaganda que beleza? Reinventando o Ensino Médio. Minas Gerais agora tem o 6º
horário.  O  estudante  vai  estudar  mais.  Fazem  aquela  propaganda,  com  atores
globais, que sempre estão lá. Vejam que beleza está a educação em Minas.

Aí  você  vai  às  escolas,  deputado  Ivair,  e  a  professora  diz:  “Aqui,  deputado,  o
Reinventando o Ensino Médio virou um transtorno”. A escola, que já era um inferno,
agora virou um inferno de Dante. Digo às professoras que não é inferno de Dante,
mas inferno dos  Neves.  “Ah,  é  mesmo:  o inferno dos Neves”.  A escola  virou um
verdadeiro  inferno,  porque  o  6º  horário  foi  estabelecido,  mas  não  se  resolveu  o
problema do transporte escolar. Sabem o que o governo fez? Jogou o problema para
os prefeitos. Os prefeitos que resolvam o problema do 6º horário. Mas eles não têm
dinheiro para colocar mais um ônibus para levar os alunos do ensino médio. “Se vira,
prefeito. O senhor não é quadrado. Se vira”. E o prefeito diz: “Mas eu não tenho esse
recurso”.

Ontem o prefeito lá de Estiva, aliás, não foi o prefeito, mas uma pessoa de lá...
Coitado do prefeito, não tem nada a ver com isso, senão vão em cima e tiram tudo
dele. Não foi o prefeito. Uma pessoa de lá me mandou um documento dizendo que o
município tem um recurso de transporte seis vezes menor do que ele precisa. Com
mais o Reinventando o Ensino Médio, ele iria precisar de um recurso para transporte
ainda  maior  e  que  era,  portanto,  impossível  o  funcionamento  do  Reinventando  o
Ensino Médio.

Como o Estado resolveu isso? Vejam bem. Isso é um documento do governo do
Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Educação, da Superintendência
Regional... Não vou nem dizer de onde, porque, senão, vão desconfiar de onde veio.
E, quando desconfiam, a perseguição da Andrea Neves é brutal. Se desconfiarem de
onde veio esse documento, a cidade fica à míngua. Não tem pão nem água. Não vai
mais nada para a escola. É encomendado até o defunto do prefeito. É anunciada a
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morte política do prefeito.  Não posso dizer de onde veio, mas está aqui e tudo é
oficial.

“Sr.  Prefeito  e  Sra.  Secretária  Municipal  de  Educação.  Cumprimento  os  nossos
parceiros,  que  tanto  vêm  contribuindo  com  a  educação  dessa  jurisdição...”  Esse
documento é assinado pelo diretor da secretaria regional de ensino da tal localidade.
“O  transporte  escolar,  tocante  ao  Reinventando  o  Ensino  Médio,  precisa  receber
adaptações  para  aliviar  a  questão  financeira,  tanto  da  parte  do  Estado  como
principalmente das prefeituras. Assim, sendo impossível que os recursos financeiros
da prefeitura são parcos” - aí ele não coloca, mas eu acrescento: e o Estado não vai
dar  a  sua  parte  que  devia  -  “restou,  determinado  pela  Secretária  de  Estado  de
Educação, até que sejam laborados todos os estudos de valores aditivos a serem
repassados para o município, que as escolas farão uma adequação em seus horários
para poderem liberar, após o 5º horário, os alunos que utilizam o transporte escolar”.
Acabou o Reinventando o Ensino Médio. Entendeu, presidente? Não tem dinheiro,
não tem o Reinventando.

Pronto,  resolveu  o  problema.  Mas  teve  de  mostrar  que  era  uma  farsa,  o
Reinventando o Ensino Médio só existe nas propagandas de televisão. Na prática, os
alunos  são  liberados.  E  ele  conclui:  “Dessa  forma  não  seria  necessário  que  o
transporte  ficasse  preso  ao  6º  horário,  podendo  fluir  normalmente  como  antes”.
Resolvido o problema. Terminou o sexto horário, terminou o Reinventando o Ensino
Médio.  Mas ele continua nas propagandas do governo,  é esse o Reinventando o
Ensino Médio, ou o “Inventando o Reinventando o Ensino Médio”.  Com isso, está
provado, não existe esse programa, a não ser na televisão.

É assim que tem funcionado o Estado de Minas Gerais, de mentira. Mas, como é
um  curral  dos  Neves,  tem  porteira,  não  tem  imprensa  para  falar  nada,  não  tem
Assembleia  Legislativa,  que  é  dominada,  não  tem  Tribunal  de  Contas,  Ministério
Público, não tem nada. Então os Neves podem dizer para o Brasil inteiro o que está
na televisão.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vendo que não há quórum, peço a V.
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Exa. que guarde o meu precioso tempo, porque tenho outras denúncias para fazer,
mas com o Plenário cheio. Não havendo quórum, solicito o encerramento, de plano,
da reunião.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 10/3/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Arlen Santiago - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Paulo César de Oliveira
- Palavras do Sr. Gustavo César de Oliveira - Palavras da Secretária Renata Vilhena -
Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Dinis  Pinheiro  -  Ivair  Nogueira  -  Arlen  Santiago  -  Braulio  Braz  -  Fred  Costa  -

Gustavo Corrêa - Luiz Henrique.
Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O deputado Braulio Braz, 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 a revista Viver Brasil pelos cinco
anos de sua existência.
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Composição da Mesa
O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra. Renata Vilhena,

secretária  de  Estado  de Planejamento  e  Gestão,  representando o  governador  do
Estado em exercício, Alberto Pinto Coelho; os Exmos. Srs.  Paulo César de Oliveira,
diretor-geral da Revista Viver Brasil;  Gustavo César de Oliveira, diretor da Revista
Viver Brasil; Délio Malheiros, vice-prefeito e secretário municipal de Meio Ambiente de
Belo  Horizonte;  vereador  Leo  Burguês,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte; Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias do Estado
de  Minas  Gerais  -  Fiemg;  e  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  presidente  da  Federação  do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais - Fecomércio MG;
a Exma. Sra. Luisa Lana, esposa do Sr. Paulo César de Oliveira; e deputado Arlen
Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. ex-ministro Arlindo

Porto,  vice-presidente  da  Cemig;  vereador  Edson  Moreira;  jornalista  Carlos
Lindenberg, presidente do Serpro; e José Saad, diretor regional da Band Minas, por
meio dos quais saudamos os demais representantes da imprensa.

Gostaríamos  também de  registrar  o  recebimento  de  mensagens  que nos  foram
enviadas pelos Exmos. Srs. ex-ministro Fernando Pimentel, deputado federal Marcos
Montes e Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, e pela Exma. Sra. deputada
Ana Maria Resende, através das quais S. Exas. cumprimentam a revista Viver Brasil
pelos cinco anos de sua existência, na pessoa do seu diretor-geral, como também o
deputado Arlen Santiago, pela iniciativa.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago
Exmo. Sr.  Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  nosso grande

amigo, deputado Dinis Pinheiro; Exma. Sra. Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão  de  Minas  Gerais,  Renata  Vilhena,  representando  o  governador  Antonio
Augusto Anastasia; caro amigo embaixador de Minas Gerais e do Brasil no exterior,
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diretor-geral  da  revista  Viver  Brasil,  uma história  viva  da imprensa mineira,  Paulo
César de Oliveira; caro diretor da revisa Viver Brasil,  jovem que gosta de grandes
desafios  e os  vence com muita maestria,  meu amigo Gustavo César  de Oliveira;
Exmo. Sr. vice-prefeito de Belo Horizonte e secretário municipal de Meio Ambiente,
ex-deputado e grande amigo Délio Malheiros, que, no dia 13, receberá uma grande
notícia do nosso governador Antonio Anastasia, que manda fazer os projetos para
asfaltamento  de  sua  Itamarandiba  até  Capelinha  e  de  Itamarandiba  até  Senador
Modestino;  Exmo.  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Leo
Burguês de Castro; Exmo. Sr. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Minas  Gerais,  Sistema  Fiemg,  Olavo  Machado  Júnior;  Exmo.  Sr.  Presidente  da
Fecomércio,  Lázaro  Luiz Gonzaga;  cara  amiga,  Sra.  Luísa  Lana;  caro amigo,  ex-
governador e senador Arlindo Porto; deputados aqui presentes; amigos dos diretores
da revista; meu amigo Braulio Braz; caro amigo deputado Ivair Nogueira; caro amigo
deputado  Gustavo  Corrêa;  caro  deputado  Fred  Costa.  Cumprimentamos  também
essa lenda viva da segurança pública de Minas Gerais,  hoje atuando na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, vereador Edson Moreira.

A iniciativa de homenagear os cinco anos da revista Viver Brasil veio por termos a
certeza do compromisso cumprido, embora haja ainda muito o que fazer por Minas
Gerais  e  principalmente  por  Montes  Claros,  terra  do  jornalista  Paulo  César  de
Oliveira. Com algumas dezenas de anos no jornal de Minas Gerais, ele sempre soube
fazer  um  jornalismo  vivo  e  que  pudesse  fazer  com  que  o  empresariado  fosse
valorizado, unindo a empresa à política para que os caminhos ficassem mais fáceis,
agindo como um grande  catalisador  de  amizades.  É isso  que  o  Paulo  César  de
Oliveira faz na sua vida, ainda mais agora muito bem assessorado pelo seu filho,
nosso amigo Gustavo César de Oliveira, que vem trazendo mais dinamismo ainda
para os empreendimentos.

Lembro-me da fundação da revista  Viver Brasil e sei como é difícil manter-se no
ramo  da  imprensa  em  nosso  país.  A  revista  apresenta  grande  qualidade  e  um
conteúdo realmente impressionante. Eles não ficaram apenas na revista Viver Brasil.
Também, por meio da  Robb Report,  por  meio do Sistema Viver  de Comunicação,
saíram  pelos  cantos  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil,  levando,  a  Montes  Claros,  a
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Uberlândia, a Valadares, junto com a Fiemg, a conexão empresarial que tanta falta
estava fazendo nesta nossa Minas Gerais.

Dessa maneira, Paulo César, para nós mineiros é um orgulho contar com a sua
história, com a sua maneira correta, decente e honesta de fazer jornalismo, com a
condução dessa revista que faz tanto sucesso. Tenho certeza de que D. Elza, seus
irmãos e todos os seus amigos sabem das adversidades pelas quais você passa,
mas,  apesar  disso,  consegue  ser  essa  pessoa  vitoriosa.  E  isso  num  momento
bastante delicado para o Brasil, visto que a terrível vilã, a inflação, já está às nossas
portas. A grande empresa brasileira no mundo hoje tem menos da metade de seu
valor. Meu caro Dinis Pinheiro, nosso querido amigo senador Aécio Neves, por meio
de seu programa de governo que visava levar asfalto a 224 cidades de Minas Gerais
que não tinham esse benefício, deixou prontas 218, enquanto o governo federal tinha
de fazer 6 e não conseguiu fazer nenhuma.

Vivemos  dramas,  neste  momento,  caro  Délio  Malheiros,  na  área  da  segurança
pública. Pasmem os senhores, não há em Minas Gerais nenhum presídio federal. Se
alguém sair de São Paulo, vai passar por Uberlândia e Montes Claros, chegará à Rio-
Bahia e não vai ver um policial rodoviário federal. Minas Gerais, mesmo assim, vai
lutando, com mineiros da estirpe de Paulo César de Oliveira.

Esta é uma reunião festiva, destinada a comemorar os cinco anos de fundação da
revista  Viver  Brasil.  Paulo  César  Alkimim  Oliveira  e  Gustavo  César  de  Oliveira
fundaram a revista, hoje a maior de Minas Gerais, e logo se juntou a eles o pai, Paulo
César  de  Oliveira,  montes-clarense  de  boa  cepa,  com  toda  sua  experiência  e
competência de jornalista forjado na luta diária pela informação. Este compromisso
com o jornalismo de qualidade é, até mais do que o sucesso empresarial, o que deve
ser saudado aqui.

Muitos  de  nós  aqui  já  sofremos  injustiças  cometidas  por  alguns  veículos  de
comunicação,  frutos  da  incapacidade  de  apuração  dos  fatos,  de  precipitação  na
informação ou até mesmo de má-fé. Quem já passou por isso sabe o quanto dói uma
injustiça lançada ao vento, impossível, portanto, de ser reparada. Mas, mesmo assim,
diante de riscos, custa-me acreditar que ainda há - e eles se tornam, a cada dia, mais
numerosos - quem defenda o controle da imprensa. Sob a falsa justificativa de que é
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necessário  evitar-se  o  monopólio  da  informação,  apresentam  propostas  que,
inevitavelmente, vão nos conduzir a uma censura de conteúdo.

E nada será pior para a democracia, para a ética pública, enfim, para o País, do que
uma  imprensa  amordaçada,  impedida  de  expor  as  mazelas  da  sociedade,
especialmente do poder público. É preciso que nós, brasileiros e mineiros, fiquemos
atentos. A América Latina vive um período de recaída. Depois de um curto período de
democracia, de liberdade, estamos assistindo à volta do totalitarismo disfarçado de
governo  para  os  mais  pobres.  Sufocar  a  liberdade  de  imprensa  é  condição
imprescindível para a sobrevivência dos governos totalitários. No reverso, manter a
liberdade de informação e de opinião é fundamental para a democracia. E o que não
podemos aceitar é a opressão política. O terror da imprensa sufocada, tão perniciosa
quanto a imprensa de aluguel, patrocinada com dinheiro público para fazer terrorismo
contra adversários.

Desculpe-me se  me alonguei  nesta  reflexão,  mas ela,  além de necessária,  tem
relação  direta  com  a  razão  desta  solenidade.  Paulo  César,  Gustavo,  seus  filhos,
jovens empreendedores, sabem perfeitamente o quanto é difícil ser livre nesse setor.
Não vergar diante de pressões. Ser equânime, pois aí está a verdadeira justiça. Não
se deixar levar pelo canto da sereia, das facilidades prometidas, que logo cobrará o
alto preço da perda de credibilidade.

Nesses cinco anos de existência, a Viver Brasil, uma revista voltada para as coisas
de Minas, sem perder a visão de Brasil, tem-se mostrado capaz de manter-se livre,
dentro da lógica mais simples do jornalismo e da vida: respeito aos fatos e coerência
com seus valores, que, aliás, são marcas da carreira profissional desse grande amigo
Paulo César de Oliveira.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao diretor-geral da revista  Viver Brasil, Sr. Paulo César de
Oliveira, e ao diretor da revista Viver Brasil, Sr. Gustavo César de Oliveira, de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Prazerosa fonte de
informações  e entretenimento,  a  revista  Viver  Brasil é  uma publicação fundada  e
liderada  por  especialistas  em  comunicação.  Com  um  conteúdo  que  vai  da
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gastronomia à política, do turismo aos negócios, do esporte e cultura à religião, a
maior revista de Minas Gerais atinge quinzenalmente mais de 400 mil leitores, entre
os quais pessoas da mais alta expressão política e econômica de Belo Horizonte, Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no ensejo
da comemoração dos cinco anos de existência da Viver Brasil, presta a seus diretores
e colaboradores esta justa homenagem.”.

O presidente - Aproveito a oportunidade para convidar os demais deputados a nos
acompanhar nesse momento tão elevado.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Paulo César de Oliveira

Boa noite,  senhoras e senhores. Saúdo a Mesa na pessoa do nosso presidente
Dinis Pinheiro.

As pessoas olham para os nossos 5 anos, e algumas não conseguem enxergar o
que se passou nos últimos 50: dificuldades, aprendizados, sofrimentos e alegrias que
formam os caminhos da vida. Hoje, neste dia 10/3/2014, a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais,  casa que representa o povo e os seus anseios, mais uma vez nos
presta uma homenagem, um incentivo a continuar buscando, cada dia mais, servir a
Minas e ao Brasil.

Foi com essa ótica que trilhei as estradas em que Deus me colocou, reconhecendo
o poder da gratidão, a importância da credibilidade, o foco permanente em buscar o
melhor onde estivéssemos envolvidos. Foi assim que percorri esses mais de 50 anos
dedicados à comunicação. Minha disposição só cresce com momentos como este.
Agradeço ao meu amigo deputado Arlen Santiago, que propôs esta homenagem que
para nós é uma honra, e ao presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, que
reflete o conjunto de parlamentares que aqui escrevem a história de Minas. É dessa
história que queremos - e iremos - continuar participando ao longo dos anos.

Termino  essas  palavras  convidando  o  meu  filho  Gustavo  César,  parceiro  de
caminhada, para falar mais um pouco da VB e dos seus caminhos, que também são
meus. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gustavo César de Oliveira
Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer as palavras do meu pai e parceiro
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Paulo César e também agradecer ao deputado Arlen Santiago pela proposição desta
homenagem; ao Exmo. Sr. presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
nosso amigo deputado Dinis Pinheiro; à secretária de Planejamento e Gestão, Renata
Vilhena,  que representa tudo que há de bom na administração pública em Minas
Gerais; ao deputado licenciado, vice-prefeito de Belo Horizonte e secretário municipal
do Meio Ambiente,  meu amigo Délio  Malheiros; e ao meu amigo e presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Léo Burguês de Castro.

Queria começar a falar  um pouco, mesmo que rapidamente, sobre os caminhos
mencionados pelo Paulo César e que nos trouxeram até a noite de hoje. Eles não
foram 5, mas mais de 50, e ele os vem trilhando ao longo da vida; e tive o privilégio
de poder compartilhar ao longo dos últimos 20 anos. Estou com 35 anos, desde os 13
anos tenho trabalhado de alguma maneira com ele, e nos últimos 10, 12 anos, de
maneira bem constante. Fiz algumas anotações bem diretas, pretendia escrever um
discurso para agradecer e falar um pouco sobre esses cinco anos, mas resolvi falar
de improviso, com a memória muito clara sobre tudo o que passamos nesses últimos
anos e sobre aquelas partes fundamentais para não só manter a chama acesa, mas
também desenvolver ainda mais o trabalho que decidimos fazer.

A VB  é  constituída  primeiramente  de  muita  garra,  de  muita  disposição.  Esses
sentimentos foram passados para cada pessoa que compõe a nossa equipe pelo
Paulo César, que, independentemente de qualquer adversidade, qualquer problema,
qualquer  dificuldade,  sempre  se  manteve  de  pé,  sempre  se  manteve  disposto  a
correr, vencer, voar. Nunca teve limitações de tempo, de absolutamente nada, no que
diz respeito a desenvolver e participar da comunicação em Minas e no Brasil, como
tem feito nos últimos anos. Este é um dos privilégios que tenho como filho, como
parceiro: acompanhar, aprender a cada instante.

Neste momento em que estamos sendo reconhecidos por uma Casa tão especial
como esta, vale muito dizer que só conseguimos chegar aonde chegamos por meio
de  pessoas.  Quais  são  as  pessoas  a  quem  devemos  agradecer  aqui?  Em
primeiríssimo lugar, à equipe que sempre esteve conosco. Das sete ou oito pessoas
que começaram a  trabalhar  conosco há cinco anos e pouco,  acredito  que quase
100% permanecem conosco,  uma ou duas pessoas saíram, vieram outras 50,  60
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pessoas,  que  estão  conosco fazendo a  VB Comunicação  ser  de  fato  a  principal
empresa de revistas em Minas Gerais.

O Homero Dolabella está ali, é o nosso diretor de redação. Antes de criarmos a VB,
quando  tínhamos  participação  na  Encontro,  o  Homero  foi  parte  fundamental,  foi
diretor dela durante todo o período. Agora é diretor de redação de todas as nossas
publicações.  Faço um agradecimento especial  ao Homero. Vou citar  também uma
pessoa que começou como nossa supervisora, uma funcionária que sempre teve a
disponibilidade  para  atuar  em  todas  as  áreas,  tanto  que  hoje  é  diretora  da  VB
Comunicação. Estou me referindo à Eliana Paula. Peço-lhes uma salva de palmas
para o Homero e para a Eliana Paula, que fizeram a VB funcionar,  fizeram a VB
avançar com o esforço do Paulo César, da equipe comercial, enfim, de cada pessoa
que está aqui. Presto essa homenagem na pessoa dos dois, porque contempla toda a
nossa equipe.

Aos anunciantes, aos parceiros, aos colaboradores, àqueles que acreditaram em
cada momento que tivemos de percorrer, presto uma homenagem na pessoa de dois
amigos que estão na Mesa e representam a iniciativa privada de maneira geral. O
primeiro é o Lázaro, presidente da Fecomércio, que une e agrupa todas as empresas,
quem realmente faz a economia varejista funcionar. O Olavo Machado, além de ser
presidente da Fiemg, é um grande empresário e um grande ser humano e, desde o
primeiro  momento,  apoiou  as  iniciativas  da  VB,  entendendo  que  eram  de  fato
instrumentos  para  o  desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  instrumentos  para  o
desenvolvimento,  não  só  de  Belo  Horizonte,  de  onde  partimos,  mas  para  Minas
Gerais. Foi a partir do convencimento do Dr. Olavo que começamos a criar um projeto
que hoje já tem quatro anos, praticamente a idade da VB, que é o Viver Minas, que
são suplementos em que retratamos não só Belo Horizonte, porque, desde o início, o
objeto central desse projeto era falar sobre todos os cantos de Minas Gerais. Graças
a Deus temos conseguido fazer um produto cada vez mais consistente, cada dia mais
completo, graças a apoios e envolvimentos de pessoas e entidades, como a própria
Fiemg,  que  enxergou  esse  caminho  como  um  caminho  de  integração  de  Minas
Gerais, de retratar realmente o nosso estado como ele é.

Agradeço a essas pessoas, a essas empresas, a essas entidades, às empresas de
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maneira  geral.  Cito  aqui  três  participantes  desse  processo  que  foram  muito
importantes. Todos foram importantes, mas esses três, durante todo o percurso da VB
Comunicações, durante esses mais de cinco anos, estiveram em todas as edições,
em todos os nossos projetos  envolvidos de maneira  efetiva  e,  obviamente,  tendo
resultado sobre isso. Cito os nomes de Lúcio Costa, da Suggar; do Braulio Braz, do
grupo  Líder,  além  de  ser  parlamentar  desta  Casa;  e  do  Modesto  Araújo,  que
representa  uma  das  principais  empresas  de  Minas  Gerais.  Os  três  representam
marcas  extremamente  consagradas  em  Minas  Gerais  e  agradeço  por  estarem
conosco.

Deputado  Arlen  Santiago,  acho  que  o  grande  valor  que  temos  hoje  na  VB
Comunicação é exatamente o relacionamento criado ao longo dos últimos 50 anos
pelo Paulo César. E esse relacionamento é o que nos abre portas, é o que nos faz
chegar, de maneira efetiva, aos nossos anunciantes. Também o conhecimento que foi
adquirido, ao longo do tempo, por cada pessoa que compõe a VB e se dedicou a
fazer a comunicação de maneira grandiosa, de maneira ética e responsável. E, além
disso, a credibilidade que o Paulo César alcançou ao longo da vida. Acredito nestes
três fatores, que são preponderantes para continuarmos fazendo e, mais do que tudo,
crescendo:  o  relacionamento,  as  pessoas,  os  grupos  aos  quais  nos  associamos.
Importante  também  é  o  conhecimento,  que  buscamos  diariamente  para  poder
oferecer produtos, publicações e serviços melhores, a credibilidade e a entrega dos
nossos produtos, que é a entrega das nossas vidas para o nosso público e para as
pessoas que estão associadas a elas.

Então, no que diz respeito à VB e a essa caminhada de cinco anos, acredito que
são esses pilares que nos fazem continuar crescendo. Certamente, vamos ter vários
outros anos para celebrar, para traduzir o sentimento de Minas Gerais nas páginas e
nos produtos que viermos a fazer.

Agradeço  ao  Dr.  Marcelo  Ab-Saber,  secretário  de  Relações  Institucionais  da
Prefeitura,  que está presente.  E  agradecendo a presença do Dr.  Marcelo,  finalizo
dizendo  que  o  nosso  caminho  está  longe  de  terminar.  Estamos  iniciando.  Esses
últimos  cinco  anos  foram  anos  de  aprendizado  ainda  maior.  Não  tenho  a  menor
dúvida de que teremos uma série de novidades ao longo dos próximos anos, seja no
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campo pessoal, seja no empresarial. Reafirmo o compromisso, que não é só meu,
mas  de  toda  a  VB,  de  permanecer  e  avançar  trabalhando  por  Minas  Gerais,
trabalhando por aquilo que acreditamos, pelos pilares que nos trouxeram até aqui e,
certamente, vão nos levar a momentos ainda mais consagradores. E não só para nós,
mas para cada um que participa dessa empresa, desse caminho, dessa vida que
temos  ofertado  ao  nosso  trabalho.  Cada  um  tem  entregue  de  fato  a  vida  à  VB
Comunicação, e não tenho a menor dúvida de que isso proporcionará novos frutos,
novos  eventos,  novas  publicações  e  mais  resultados  a  todos  aqueles  que  nos
prestigiam e investem junto conosco.

Acho que é isso. Queria finalizar falando de uma situação que acho que muitos aqui
já  conhecem.  Na  semana  passada,  enviei  um  e-mail para  o  Paulo  César,
agradecendo e dizendo que esta vida, de maneira geral, é muito maluca. Às vezes
estamos indo para uma direção, e uma outra porta se abre, uma outra oportunidade
aparece na sua frente, e você se entrega àquilo. Eu particularmente estou passando
por  um momento  muito  especial,  que,  nas  horas  certas  e  nos  momentos  certos,
conseguirei  colocar  para  cada  um  dos  senhores,  que,  além  de  convidados,  são
amigos, são pessoas com as quais queremos ter convivência permanentemente.

Muito  obrigado  ao  deputado  Arlen  Santiago;  muito  obrigado  ao  presidente,
deputado Dinis Pinheiro; obrigado ao Paulo César por ser esse ser tão inspirador e
correto, como poucas pessoas que conheci na vida. É por isso que tenho orgulho; na
realidade, fico extremamente preocupado em como corresponder a tudo que você
representa. Sei que cada pessoa é uma, cada ser é um, mas, como sou filho, gostaria
de corresponder ao máximo possível. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua
dedicação para com todos nós.

Obrigado,  deputado  Arlen  Santiago;  obrigado  a  todos.  Logo  após  haverá  um
coquetel. Não sei se haverá outra fala, mas agradeço de coração a cada pessoa que
se  dispôs  a  estar  aqui  e  a  cada  pessoa  que  tem  participado  conosco  da  VB
Comunicação. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Renata Vilhena
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis

Pinheiro; Sr. Diretor-Geral da revista Viver Brasil, amigo Paulo César de Oliveira; Sr.
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Diretor da revista Viver Brasil, Gustavo César de Oliveira; Exmo. Sr. Vice-Prefeito de
Belo Horizonte e Secretário Municipal de Meio Ambiente, Délio Malheiros; Exmo. Sr.
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Leo  Burguês;  Exmo.  Sr.
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Olavo Machado
Júnior; Exmo. Sr.  Presidente da Fecomércio, Lázaro Luiz Gonzaga; querida amiga
Luísa  Lana;  Exmo.  Sr.  Deputado  Arlen  Santiago,  autor  do  requerimento  que  deu
origem a esta homenagem; demais autoridades aqui presentes; senhoras e senhores;
boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes para esta justa homenagem à
Viver Brasil pelos seus cinco anos.

É com grande honra que estou aqui hoje representando o governador em exercício,
Alberto Pinto Coelho, para dividir com vocês este momento tão importante, esta justa
homenagem  à  Viver  Brasil,  pelos  cinco  anos  de  uma  trajetória  consolidada  de
sucesso, marcados pela edição que circulou em novembro do ano passado. Devido a
compromissos anteriormente assumidos,  o governador  não pôde estar  presente  e
incumbiu-me de parabenizá-los; parabenizar também o deputado Arlen Santiago, que
propôs a homenagem; parabenizar a VB Comunicação, em especial a revista  Viver
Brasil e sua equipe, pelo jornalismo de qualidade, pela seriedade na produção das
matérias e pela variedade de informações que leva aos seus leitores a cada edição.

Nesses cinco anos, a VB Comunicação de fato tem muitas razões para comemorar.
Uma delas é a reconhecida capacidade de sua equipe, aliada ao empreendedorismo
da direção do grupo. Esses profissionais são os grandes responsáveis pela produção
da  Viver  Brasil  e  também  de  outros  produtos  já  citados  aqui,  como  a  VB
Comunicação, entre eles o jornal  Tudo, Viver Fashion,  Viver Casa,  Viver Gourmet e
Robb Report, e o portal Tudo BH, uma das mais recentes apostas do grupo. Cada um
desses produtos, e todos eles juntos são responsáveis por agregar valor ao mercado
editorial de Minas Gerais e do País. Com essa diversidade de publicações, milhares
de exemplares chegam aos leitores em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil.

Certamente todas essas publicações, assim como a Viver Brasil, são o resultado de
um trabalho incansável, de uma dedicação constante da direção do grupo e de seus
colaboradores, incluindo os articulistas e colunistas de renome.

Para nós, leitores e admiradores da revista Viver Brasil e do trabalho do grupo, fica
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evidente  que  o  empreendedorismo e  a  vanguarda  são  marcas  registradas  dessa
história de sucesso, que teve início com a publicação da primeira edição da revista,
em novembro de 2008.

Não  poderia  aqui  deixar  de  citar  também  outra  marca  de  sucesso  da  VB
Comunicação:  o  Conexão  Empresarial.  Por  diversas  vezes,  tive  a  satisfação  de
participar  desse importante  espaço que reúne empresários,  executivos e  políticos
para discutir, de forma descontraída e agradável, temas importantes e atuais. Seja
como convidada ou  até  como palestrante,  foi  com  muita  honra  que participei  de
diversos  desses  encontros,  compartilhando  conhecimento  e  aprendendo  com  os
palestrantes renomados que por lá passaram. Aliás, nesta semana, na próxima sexta-
feira, teremos mais uma edição do Conexão Empresarial.

Na pessoa do diretor-geral da VB Comunicação, Paulo César de Oliveira, quero
deixar meu abraço fraterno e minha admiração pelo trabalho desenvolvido por toda a
equipe. O PCO tem uma trajetória profissional brilhante e calcada nos princípios da
ética,  do  jornalismo sério  e  de  qualidade.  Ele  faz  parte  da  história  do  jornalismo
mineiro, tendo atuado nos principais veículos de comunicação de Minas.

Sem  dúvida,  graças  ao  profissionalismo  da  direção  e  de  toda  a  equipe,  a  VB
Comunicação  é  hoje  um  pool de  revistas  e  produtos  de  comunicação de grande
relevância para Minas e para o País. E isso é motivo de orgulho para vocês e para
todos nós mineiros.

Sabemos que, quanto mais consciente e politizado, mais exigente é o cidadão, na
justa cobrança por mais e melhores serviços públicos. E nesse processo, assim como
a  atuação  transparente  do  Executivo,  envolvendo  a  sociedade  na  definição  de
prioridades e dando respostas aos anseios por meio de investimentos em obras e em
serviços de qualidade, os veículos de comunicação são de suma importância.

Veículos de comunicação de qualidade e credibilidade, como a Viver Brasil, têm um
duplo papel, ambos de extrema importância. Representam os olhos do cidadão, ao
retratar seus anseios, ao retratar as mazelas sociais que precisam ser enfrentadas
dia  a  dia  pelo  poder  público,  pela  iniciativa  privada  e  pelas  famílias  mineiras  e
brasileiras.  E,  ao  mesmo tempo,  têm  um  caráter  educativo,  ao  colaborar  com  a
formação  da  cidadania  e  com  a  consolidação  e  amadurecimento  da  democracia
brasileira.
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Certamente,  a  Viver  Brasil participou  ativamente,  nestes  cinco  anos,  das
transformações  em  curso  na  sociedade,  transformações  tecnológicas,  políticas  e
sociais, sempre defendendo e divulgando os fatos de forma responsável, ouvindo os
dois  lados  de  toda  notícia,  sempre  defendendo  a  verdade.  Levando  ainda
entretenimento, cultura, culinária, mostrando o cotidiano da cidade, trazendo os fatos
mais  marcantes  da  economia  e  do  mundo  empresarial,  mostrando  a  diversidade
regional de nosso estado e publicando o ponto de vista dos cidadãos.

E é por tudo isso que nós, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e no
governo  de  Minas,  estamos  sempre  à  disposição  da  Viver  Brasil e  demais
publicações do grupo, para divulgar nossas ações e serviços prestados aos cidadãos
e para dar todos e quaisquer esclarecimentos sobre a atuação do Executivo, de forma
transparente, clara e responsável.

Finalizo parabenizando, mais uma vez, a iniciativa do deputado Arlen Santiago e da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por esta importante homenagem à revista
pelo aniversário de cinco anos. E reforço minha admiração e meus cumprimentos à
direção da VB Comunicação e equipe da Viver Brasil. Desejo vida longa à publicação,
coroada de muitas conquistas e muito sucesso. Obrigada. Boa noite a todos.

Palavras do Presidente
Eu entreguei meu discurso de presente para ele. Ele disse que eu nunca lhe ofertei

nada. Hoje estou entregando-lhe, com muita boa-vontade, este discurso muito bem-
preparado para este momento superespecial.

Quero saudar essa extraordinária mulher, que realmente tem prestado um serviço
imensurável a cada um de nós, a Minas e, acima de tudo, às próximas gerações. A
minha  querida  mãe  é  fã  do  governador  e  também  dessa  menina  que  se  chama
Renata Vilhena. A nossa reverência, o nosso abraço; e que continue brilhando, dando
sua belíssima contribuição para o enaltecimento deste estado, que realmente enche
de orgulho o coração dos mineiros e que neste momento representa o governador em
exercício, o dileto e fraterno amigo Alberto, que aqui presidiu e me deu esta honrosa
missão de dar sequência ao seu trabalho. Claro, faço-o com muita disposição, mas
muito, muito distante do brilhantismo tão peculiar à história fecunda do fraterno amigo
Alberto Pinto Coelho.
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Quero saudar o diretor-geral da revista  Viver Brasil, Dr. Paulo César, mais jovem,
remoçado,  cada  dia  mais  preparado para  as  adversidades que a vida  apresenta.
Parabéns, Paulo César.  É muito bom reencontrá-lo neste momento superespecial.
Quero  abraçar  com  o  coração  a  sua  senhora,  Dra.  Luísa  Lana,  supersimpática,
meiga, doce. A minha querida esposa Adriana tem por ela um carinho enorme. E se
vê que a D. Luísa tem cuidado muito bem do Paulo, porque de fato, apesar desse
semblante um pouco austero, ele está remoçado, novo e preparado para os embates.
E hoje o seu coração pulsa mais forte por esse momento superespecial, celebrando
os cinco anos da revista. Mas eu o observei olhando seu filho. É bom, é superlegal,
gratificante, ver um pai, um filho, uma família unida, perseverante, com garra, com
galhardia. Essa é a beleza da vida. Esse é o bem mais precioso. Paulo, realmente
você deve estar superfeliz, cheio de orgulho, porque o Gustavo realiza um trabalho
encantador, admirável. E aqui se une à sua experiência, com essa aptidão de servir,
com essa garra, com essa determinação, o seu jovem filho.

Quero saudar o dileto amigo, deputado, prefeito, vice-prefeito. Ele está consagrado
naquele  grupo  seleto  de  homens  de  bem.  Digo  isso  com  orgulho.  Conheço  sua
família, seu pai. Délio, a nossa admiração. Você realmente é um homem público em
que  todos  nós  temos  a  obrigação  de  nos  inspirar,  porque  você  realmente  dá
qualidade,  dá  valor,  dá  decência  à  vida  pública.  O  Délio  sempre  engrandeceu  o
exercício da vida pública.

Quero saudar o dileto amigo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
Léo  Burguês.  Tenho  a  certeza  de que tantas  outras  jornadas  haverá  de  cumprir,
sempre com determinação, de forma incansável. É muito bom revê-lo.

Quero saudar o timoneiro da indústria de Minas. Ele é empreendedor, visionário,
tem garra, tem raça e é inquieto também, o nosso amigo Olavo Machado. Muitas
vezes brigador, mas no bom sentido, porque quer o melhor para Minas, quer o melhor
para a indústria. Todos nós sabemos da importância da indústria na vida de cada um
de nós. A indústria é imprescindível na busca do conhecimento, ela qualifica mão de
obra. A Renata sabe muito bem que ela é quem dinamiza nossa economia e cumpre
um  papel  preponderante  para  elevar  nossos indicadores  sociais.  Portanto,  Olavo,
continue  nesta  cruzada  por  uma  Minas  melhor  e  por  um  Brasil  que  todos  nós
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sonhamos:  um  Brasil  ético,  justo  e  rico.  Um  Brasil  que  possa  abraçar  o  povo
brasileiro, a todos, indistintamente, de forma generosa, de forma solidária e de forma
cristã.

Quero saudar o Exmo. Sr. presidente da Fecomércio, Dr. Lázaro, que também é
essa figura extraordinária e empreendedora, que tanto brilha à frente da Fecomércio.
Quero saudar o Exmo. Sr. deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu
origem a  esta  homenagem.  Transmito  meu abraço  fraterno  aos  amigos  e  irmãos
deputados Gustavo Corrêa, Ivair  Nogueira, Braulio Braz e Fred Costa. Falo que a
Assembleia de Minas é a melhor Assembleia do Brasil. Podem acreditar, e podem
acreditar mesmo, que esta é a Assembleia da ética, da transparência, do trabalho e
dos  debates.  É  a  Assembleia  que  evolui,  é  a  Assembleia  da  humildade,  é  a
Assembleia que transforma a vida das pessoas.

Digo,  amigos  Marcelo  e  vereador  Edson,  que  aqui  nos  encontramos  como
empregados dos mineiros para transformar a vida das pessoas. Essa é a essência da
vida pública nobre. Sempre procurei praticá-la, andando pela estrada da simplicidade,
mas procurando, amigo Paulo César, dar a ela uma significação, cada dia mais nobre,
mais elevada, mais dignificante. É assim que estes deputados fazem nesta Casa. É
assim que o deputado Arlen Santiago se comporta nesta Casa. Aqui ele se encontra
há muitos anos. Ele é um valente da vida pública, é destemido, corajoso, abnegado.
É um gigante pelo Norte de Minas, enfrentando as desigualdades; é um sonhador. Ele
nos dá o encantamento de celebrar este momento realmente auspicioso. Portanto,
Arlen,  é  uma alegria  enorme  saber  que  a  Assembleia  de  Minas  conta  com  sua
inteligência, com o seu saber.

Quero saudar tantos amigos e amigas. Estou vendo aquele moço, o Lindenberg, um
ícone da imprensa de  Minas.  É só  assim  mesmo,  é  só  o Paulo  César  para  nos
propiciar estes momentos, momentos de encontros e de reencontros. Quero saudar o
amigo Valcir. Um grande abraço, um abraço fraterno aos nossos amigos. É muito bom
revê-los  aqui.  Quero  cumprimentar  o  eterno  governador,  senador  Arlindo  Porto,
sempre presente. É uma alegria enorme. Ele é um belíssimo exemplo de vida pública.
Sintam-se todos  saudados  e  abraçados.  De  forma muito  fraterna,  abraço  aquelo
moço ali, Dr. Flávio, advogado. Ele é detentor de uma sólida carreira jurídica. Presta
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relevantes serviços à essa revista, à imprensa. Receba a nossa consideração, nosso
abraço. É muito bom estarmos neste ambiente superespecial.  Nossa saudação ao
Paulo, uma saudação breve, rápida.

A imprensa logo estará me questionando este momento. Esta é a Assembleia, uma
assembleia que busca, incansavelmente, uma relação pacífica e consensual com a
sociedade, que está antenada ao seu sentimento, ao seu desejo, ao seu pensamento,
e claro, às suas relações. A Assembleia de Minas, mais do que nunca, reafirma, meu
amigo, Helinho Faria, seus compromissos com aquilo que é mais claro para todos
nós: o exercício pleno da democracia. E democracia só se tem com uma imprensa
livre.  Quando  se  fala  em  imprensa  de Minas,  fala-se  obrigatoriamente  na  revista
Viver.  A imprensa de Minas e todos nós fomos brindados,  há  cinco anos,  com o
nascimento  dessa  belíssima  revista,  pautada  pelo  saber,  pela  ética,  pela
responsabilidade e pela transparência. Ela tem um projeto editorial de qualidade e,
cada dia mais, amigos e amigas, consolida-se como fonte segura e prazerosa de
informações.

Espero,  Paulo  César,  que  você  continue  brilhando,  cada  dia  mais,  pautando  a
estrada  da  ousadia,  inovando  e  fazendo  com  que  a  imprensa  de  Minas  possa
apresentar caminhos para os mineiros, e, acima de tudo, para o povo brasileiro. Você,
realmente, é destemido, é despojado, é uma pessoa que se entrega a um projeto, é
uma pessoa que acredita. Isso é que o bom da vida. Temos de acreditar, ter fé e ser
perseverantes.  Aquele  menino  lá  de  Ibirité,  com vinte  e  poucos anos,  com muita
dificuldade,  com  muita  labuta,  com  muita  peleja,  quiseram  os  mineiros  que  aqui
permanece  por  aproximadamente,  amigo Léo  Burguês,  20  anos.  Agora,  por  obra
desses  queridos  colegas,  exerço  a  presidência  desta  augusta  Casa,  que,  com
simplicidade e muito denodo, procuro engrandecer cada dia mais. É bom acreditar, é
bom lutar.

Quero, neste momento, abraçar você, sua família, o Gustavo e todos os que são
detentores desse ideal missionário, que acreditam e perseguem. Sempre digo, amigo
Paulo, que a felicidade só aparece para aqueles que buscam e tentam sempre. Foi
sempre assim na minha vida, é assim na sua vida, é assim na vida de todos nós.
Sempre acreditamos naquilo que fazemos e realizamos. Sempre temos de exercer
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nossa missão, por mais singela que seja, por mais modesta que seja, com afinco,
com amor e dedicação, amiga Renata. É assim que teremos oportunidade de deixar
boas pegadas para os nossos filhos, para o próximo, para o semelhante e, acima de
tudo, para as gerações vindouras.

O deputado Arlen Santiago é superinquieto, ansioso ao extremo. Hoje eu devo ter
recebido uns cinco ou seis telefonemas dele, que me perguntava: “Dinis, você vai
presidir  a  solenidade  de  hoje?”.  Fico  a  pensar  que  a  vida  pública  é  uma longa
estrada, cheia de curvas inevitáveis e derrapagens imprevisíveis. Respondo, Arlen:
“Será que eu não ia presidir e participar deste momento tão auspicioso, tão belo, tão
magnânimo?”. Essa é a beleza da vida pública. Ela nos dá a oportunidade de cultivar
esses momentos. Quero aqui reafirmar a minha alegria e a minha grata satisfação,
amigo  Paulo,  por  poder  partilhar  este  momento  superespecial  e  reafirmar  o
compromisso da Assembleia de Minas com essas pessoas que transformam a vida
do próximo. É dessa maneira, de forma abnegada, com garra, com determinação,
com fé, com alegria e com amor, que construiremos não somente uma Minas melhor,
mas,  acima  de  tudo,  um  Brasil  superético,  um  Brasil  feliz,  um  Brasil  moderno,
inovador e ousado. Esse é o nosso desejo.

Aproveito este momento, que certamente haverá de servir de inspiração para cada
um de nós, amigo Modesto, amigo Helinho, para que possamos continuar andando
por  Minas e pelo  Brasil,  para que possamos sonhar  alto,  pular  nessa aventura e
construir de verdade uma nação amiga, uma nação cidadã, uma nação cristã. Um
grande abraço, que Deus abençoe todos vocês, e uma ótima noite.

Parabéns,  Paulo.  Continue  brilhando.  Quero  convidar  todos  vocês  para  a
celebração que  está  por  chegar,  dos 50  anos da revista  Viver.  Contamos com a
presença das senhoras e dos senhores. Até lá. Um grande abraço.

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 amanhã, dia 11, às 20 horas, nos
termo 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 é a publicada na edição do
dia 11/3/2014.). Levanta-se a reunião.



385
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.666/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei  em análise visa a
instituir o Dia do Ciclista no Estado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentado.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
A prática do ciclismo ganha importância na sociedade contemporânea, em função

dos benefícios para a saúde da população e para a maior eficiência dos sistemas de
transporte em cidades de todos os tamanhos. A instituição de data em homenagem
aos ciclistas contribui para a reflexão sobre a importância dessa prática e estimula o
aumento no número de ciclistas.

O Substitutivo nº 1, que nos parece adequado, altera a data para 19 de agosto,
para somar esforços com a proposta para o Dia Nacional do Ciclista, em tramitação
no Senado Federal, e para coincidir com data já instituída com o mesmo propósito no
Estado  de  Mato  Grosso,  como  homenagem  ao  ciclista  Pedro  Davison,  morto
enquanto pedalava em Brasília.

Por fim, salientamos que o mérito da proposta faz parte do rol de atribuições desta
comissão, especialmente o enumerado no art. 102, XII, “a”, qual seja opinar sobre
matérias que versem sobre a política de educação para a segurança no trânsito.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 4.666/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Paulo Guedes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.774/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei visa a declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão - ACVR -, 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 4.774/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão - ACVR -, com sede no Município de

Contagem.  Trata-se  de  entidade  sem  fins  lucrativos,  em  pleno  e  regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais

no que concerne a atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Os  requisitos  para  que  associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

O exame da documentação que instrui o processo demonstra o inteiro atendimento

às  exigências  mencionadas,  pois  a  entidade  é  dotada  de  personalidade  jurídica,

funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não

remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  4º  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes  e  o  art.  19  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  sem  fins

econômicos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública de

âmbito estadual.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.774/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.829/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 596/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola
estadual de ensino fundamental localizada no Município de Rio Piracicaba.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/2/2014 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  4.829/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Marinho Silva a escola estadual de ensino fundamental situada na Rua João
Nogueira de Rezende, nº 387, Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Município de Rio
Piracicaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
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objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.
No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar ainda que o art. 66 da Constituição 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° 4.829/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.830/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 597/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola
estadual de ensino fundamental situada no Município de Rio Piracicaba.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/2/2014 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.
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Fundamentação
O Projeto  de Lei  nº  4.830/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Conselheiro  José  Joaquim  da  Rocha  à  escola  estadual  de  ensino
fundamental situada na Rua Marechal Deodoro, nº 59, Centro, no Município de Rio
Piracicaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição 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° 4.830/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.831/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 598/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola
estadual de ensino médio situada no Município de Rio do Prado.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/2/2014 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  4.831/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Geni Maria de Souza à escola estadual de ensino médio situada na Rua
Uberaba, s/nº, Distrito de Vila Formosa, no Município de Rio do Prado.

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
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
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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° 4.831/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.832/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 599/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao Centro
Estadual  de  Educação  Continuada  -  Cesec  -  situado  no  Município  de  João
Monlevade.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/2/2014 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  4.832/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Centro

Estadual  de  Educação  Continuada Professora  Elza  Maria  ao  Centro  Estadual  de
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Educação  Continuada  -  Cesec  -  de  ensino  fundamental  e  médio  situado  na  Av.
Getúlio Vargas, 6.550, Bairro Santa Bárbara, no Município de João Monlevade.

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
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° 4.832/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.837/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a Associação Esportiva Portas  Abertas,  com
sede no Município de Poté.

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

Esportiva Portas Abertas, com sede no Município de Poté, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o desenvolvimento e o estímulo à
prática do esporte amador em todas as suas modalidades.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferece  atividades  esportivas  à
população, sobretudo à mais carente e em situação de risco.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à
prática  esportiva  e  de  lazer  dos  cidadãos  do  Município  de  Poté,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.837/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.842/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores Familiar e Artesãos de
Piedade - Amafap -, com sede no Município de Piedade do Rio Grande.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.842/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Agricultores Familiar e Artesãos de Piedade - Amafap -,
com sede no Município de Piedade do Rio Grande.

Visando,  sobretudo,  à  permanência  do  homem  no  campo  e  à  valorização  da
agricultura familiar, a entidade busca promover ações que facilitem a comercialização
dos produtos da agricultura familiar e dos artesãos, bem como ações de geração de
renda para pessoas da comunidade em geral.  Propõe-se, ainda,  a atuar junto ao
poder  público  na  regularização  fundiária,  na  oferta  de  moradia  digna  para  a
comunidade  carente  e  a  reivindicar  políticas  públicas  de  educação,  saúde,
infraestrutura e saneamento básico.

Considerando  que  a  atuação  da  Amafap  contribui  para  a  promoção  de  um
segmento que nem sempre tem a devida assistência do poder público, consideramos
meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.842/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.847/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores,  Pescadores  Artesanais,
Aquicultores, Agricultores e Agricultores Familiares de Posses - Apaf -, com sede no
Município de Leme de Prado.

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

A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos
Pescadores,  Pescadores  Artesanais,  Aquicultores,  Agricultores  e  Agricultores
Familiares de Posses - Apaf -, com sede no Município de Leme de Prado.

Voltada  para  a  geração  de  emprego  e  renda,  com  sustentabilidade,  e  para  a
melhoria  das  condições  de  vida  da  sociedade,  a  entidade  congrega  desde
agropecuaristas,  pecuaristas,  agricultores  e  agricultores  familiares  até pescadores,
pescadores  artesanais  e  aquicultores,  buscando  promover  a  organização  e  a
capacitação  de  seus  associados,  incentivar  e  apoiar  as  atividades  por  eles
desenvolvidas,  cuidando  também  do  escoamento  da  produção  e  de  sua
comercialização.

Tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido pela associação em prol de
um segmento que nem sempre pode contar com a adequada assistência do poder
público,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  4.847/2014  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.852/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação Educativa Maktub, com
sede no Município de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.852/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Comunicação Educativa Maktub, com sede no Município
de Perdões.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 38, parágrafo
único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a entidade  congênere;  e,  no  art.  40,  parágrafo  único,  que as  atividades  de seus
diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas.

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

Projeto de Lei nº 4.852/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.869/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Tony Carlos,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador - AAFS -, com
sede no Município de Lagamar.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.869/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Saltador - AAFS -, com sede no Município
de Lagamar.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.869/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -Leonídio  Bouças,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.882/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci -,

com sede no Município de Ijaci.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  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 4.882/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio ao  Lazer,  Esporte e Cultura de Ijaci  -  Aleci  -,  com sede no

Município de Ijaci.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.882/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.886/2014

Comissão de Constituição e Justiça

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

utilidade pública a Associação de Valorização da Vida - AVV -, com sede no Município
de Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.886/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Valorização da Vida - AVV -, com sede no Município de Guaxupé.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 12 veda a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 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 -, 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 4.886/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
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Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -
André Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.890/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Ambiental São Sebastião dos Campos, com sede
no Município de Senador Amaral.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.890/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Ambiental  São  Sebastião  dos  Campos,  com  sede  no  Município  de
Senador Amaral.

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. 7º, que seus
dirigentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros ou
dividendos,  a  qualquer  título  ou  pretexto;  e,  no  art.  44,  que,  na  hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.890/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.897/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública o Centro Social do Tabernáculo em Juiz de Fora - Cestej -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.897/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Social do Tabernáculo em Juiz de Fora - Cestej -, com sede no Município de
Juiz de Fora.

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. 9º, parágrafo
único, que seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes não
serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e,
no  art.  15,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade de caráter assistencial ou a entidade pública
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de fins semelhantes aos da instituição dissolvida.
Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
Projeto de Lei nº 4.897/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 621/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 747/2007, “estabelece normas específicas
para  o  licenciamento  de  Estação  Rádio-Base  -  ERB  -,  microcélulas  de  telefonia
celular móvel e fixa e equipamentos”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma
de Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição em
análise, por guardar semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 4.662/2013, de autoria
da deputada Liza Prado.

Fundamentação
O projeto de lei  sob análise pretende estabelecer  que a construção,  instalação,

localização e  operação de  estação rádio-base -  ERB -  de  telecomunicações  que
opere na faixa de 100kHz a 300GHz, com estrutura em torre e similar, obedecerão às
determinações  contidas  na  proposição  e  dependerão  de  prévio  licenciamento
ambiental junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, sem prejuízo
de outras licenças exigíveis. Ficam excluídas da exigência as antenas transmissoras
associadas  às  de  rádio  e  televisão,  os  radiocomunicadores de uso exclusivo  das
polícias militar e civil, do corpo de bombeiros militar, da defesa civil, do controle de
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tráfego  aéreo,  bem como produtos  comercializados  como bens  de  consumo,  tais
como fornos de micro-ondas e brinquedos de controle remoto.

Os  demais  dispositivos  do  Projeto  de  Lei  nº  621/2011 são  desdobramentos  da
medida estabelecida pelo seu art. 1º e resultam no detalhamento de normas técnicas.

Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a
proposição sob dois aspectos.  Do ponto de vista da competência, não vislumbrou
óbice, uma vez que há deliberação normativa do Copam que subtrai do município a
competência  para  promover  o  licenciamento  ambiental  de  ERB caso não possua
sistema de gestão ambiental. Quanto aos desdobramentos da medida consignada no
art. 1º, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que eles contrariam diversos
dispositivos  da  legislação  em  vigor  e  o  princípio  da  razoabilidade.  Sendo  assim,
apresentou o Substitutivo nº 1, para aprimorar a proposição apresentada.

Quanto ao Projeto de Lei  nº  4.662/2013,  que institui  normas para instalação de
antenas de telecomunicações e dá outras providências, de autoria da deputada Liza
Prado,  anexado  à  proposição,  entende-se  que,  por  seu  caráter  eminentemente
técnico, suas disposições devem ser estabelecidas em atos infralegais pelos órgãos
competentes.

A ERB,  segundo  o  anexo  à  Resolução  nº  477/2007,  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações - Anatel -, é a “Estação de radiocomunicação de base do Serviço
Móvel Pessoal - SMP -, usada para radiocomunicação das Estações Fixas” e constitui
o elemento mais importante da telefonia celular, uma vez que centraliza o conjunto de
equipamentos  para  transmissão  e  recepção  das  ondas  eletromagnéticas  que
transportam os dados.

A Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997, criou a Anatel, autarquia especial,
administrativamente  independente  e  financeiramente  autônoma,  que  tem  como
função regular,  fiscalizar  e outorgar  os  serviços de  telecomunicações,  de modo a
promover  o  desenvolvimento  das  telecomunicações  do  País  e  a  dotá-lo  de  uma
moderna  e  eficiente  infraestrutura,  capaz  de  oferecer  à  sociedade  serviços
adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território nacional. Determina
a Anatel que nenhuma estação pode operar em desacordo com sua regulamentação
ou expor a população a campos eletromagnéticos de valores superiores aos limites
adotados.
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Tal prerrogativa foi dada à Anatel pela Constituição da República, no inciso IV de
seu artigo  22,  que estabelece que compete privativamente a União legislar  sobre
telecomunicações.  Em  virtude  disso,  a  Lei  Federal  nº  9.472,  Lei  Geral  de
Telecomunicações,  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de
telecomunicações, estabelece em seu art. 1º que compete à União, por intermédio do
órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e
Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, incluindo-se
aqui  o  SMP.  O parágrafo  único  do  mencionado  artigo  acrescenta  que  a  referida
organização  inclui,  entre  outros  aspectos,  o  disciplinamento  e  a  fiscalização  da
execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de
redes de telecomunicações. Ou seja, há um órgão regulador, com orçamento próprio,
constituído  para  fiscalizar  todos  os  padrões  de  segurança  das  ERBs,  inclusive
aqueles referentes à segurança ambiental a que se refere o projeto de lei em tela,
bem como o substitutivo a ele apresentado.

A Lei Federal nº 11.934, de 5 de maio de 2009, valida os padrões de segurança
aplicáveis  às  emissões  eletromagnéticas  das  antenas  de  telecomunicação
determinadas  pela  Resolução  nº  303/2002,  da  Anatel.  Tais  padrões  são  os
recomendados  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  -  OMS  -  para  a  exposição
ocupacional  e  da  população  em  geral  a  campos  elétricos,  magnéticos  e
eletromagnéticos  gerados  por  estações  transmissoras  de  radiocomunicação.
Estabelece a norma federal que as estações transmissoras de radiocomunicação, os
terminais de usuário e os sistemas de energia elétrica em funcionamento no território
nacional deverão atender aos limites de exposição humana por ela estabelecidos, nos
termos da regulamentação expedida pelo respectivo órgão regulador federal, e que
os  condicionamentos  estabelecidos  pelo  poder  público  para  a  instalação  e  o
funcionamento  de  estações  transmissoras  de  radiocomunicação,  de  terminais  de
usuário  e  de  sistemas  de  energia  elétrica  deverão  conciliar-se  com  as  políticas
públicas aplicáveis aos serviços de telecomunicações, de radiodifusão e de energia
elétrica.

Ainda,  de  acordo  com  a  referida  norma,  cabe  ao  órgão  regulador  federal  de
telecomunicações  implementar,  manter,  operar  e  tornar  público  sistema  de
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monitoramento de tais campos para acompanhamento, em tempo real, dos níveis de
exposição no território nacional; realizar medição de conformidade, 60 dias após a
expedição da respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação instalada
em solo urbano e localizada em área crítica; realizar medições prévias dos campos
elétricos,  magnéticos  e  eletromagnéticos  no  entorno  de  locais  multiusuários
devidamente  identificados  e  definidos  em  todo  o  território  nacional  e  realizar
medições de conformidade, atendendo a solicitações encaminhadas por autoridades
do  poder  público  de  quaisquer  de  suas  esferas,  sendo  que  as  medições  de
conformidade serão executadas pelo órgão regulador federal de telecomunicações ou
por entidade por ele designada.

Levando-se em consideração a competência concorrente constitucional dos entes
federativos  para  tratar  das  questões  de  licenciamento  ambiental,  a  Anatel  foi
consultada sobre o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça e manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto. Apresentou também
observações técnicas para melhoria do projeto,  com as quais  concordamos.  Para
incorporá-las, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 621/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe  sobre  o  licenciamento  de  estação  rádio-base  de  telecomunicações  no
Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A construção, instalação, localização e operação de estação rádio-base -

ERB - de telecomunicações que opera na faixa de 100kHz (cem quilohertz) a 300GHz
(trezentos  gigahertz)  com  estrutura  em  torre  e  similar  dependerão  de  prévio
licenciamento  do  órgão  ambiental  competente,  sem  prejuízo  de  outras  licenças
exigíveis.

Parágrafo único -  Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo as antenas
transmissoras de:

I - rádio e televisão;
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II  - radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil,  do corpo de
bombeiros militar, da defesa civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal,
da Abin, da Força Nacional, do Depen, do controle de tráfego e das ambulâncias;

III - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de tráfego aéreo;
IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como fornos de micro-

ondas e brinquedos de controle remoto;
V  -  estações  de  serviços  do  radioamador,  limitado  privado  e  outras  que  não

possuam características de funcionamento constante.
Art.  2º  -  As  normas  e  recomendações  técnicas  para  a  construção,  instalação,

localização  e  operação  de  ERB  de  telecomunicações  referentes  aos  quesitos
ambientais serão estabelecidas pelo órgão estadual de controle e política ambiental.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, Presidente - Paulo Guedes, relator - Anselmo José Domingos

- Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.786/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.786/2011 dispõe
sobre condições de vida e de trabalho dos profissionais  de limpeza urbana,  e dá
outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
A proposição em exame obriga as empresas que executam serviços de limpeza

urbana a garantir aos trabalhadores do setor condições adequadas para o exercício
de suas funções. A seguir, conceitua limpeza urbana e estabelece, em 11 incisos, as
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exigências que correspondem às referidas condições, entre as quais destacamos a
instalação de micropontos de apoio aos profissionais,  com espaço para refeições,
troca  de  roupas  e  sanitários,  definição  de  pausas  oficializadas  para  descanso,
realização  do  exames  que  especifica,  realização  de  campanhas  informativas,
promoção  de  eventos  e  atividades  culturais,  programas  de  ginástica  laboral,
atividades de alfabetização de adultos, programas de recuperação de dependentes
químicos e acompanhamento psicológico.

Em que pese a brilhante iniciativa parlamentar, uma vez que a medida proposta, por
certo, eliminaria inúmeros problemas de saúde do trabalhador que exerce atividade
relacionada  a  serviços  de  limpeza,  tanto  na  esfera  pública  quanto  na  iniciativa
privada,  o  projeto,  nos  moldes  propostos,  se  depara  com  óbices  de  natureza
constitucional.

Em relação a prestação de serviços de limpeza urbana de natureza pública, deve-
se ressaltar  que na Carta da República,  o art.  30,  I,  estabelece que compete ao
município  legislar  sobre  assuntos  de  interesse local  e  o  art.  30,  IV,  assegura  ao
município a titularidade para a prestação de serviços, também com base no conceito
de interesse local.

Combinando-se  os  dispositivos  constitucionais  mencionados,  verifica-se  que  a
competência para prestar os serviços de limpeza urbana é dos municípios.

Sendo assim, não compete ao Estado membro, sob pena de ofensa à autonomia
municipal,  legislar  sobre  a  forma  de  prestação  do  serviço  de  limpeza  urbana,
incumbindo a cada município a sua fixação e regulamentação. Dessa forma, falta
amparo jurídico para o comando estabelecido no art. 4º do projeto, que determina o
cumprimento  da  norma  como  pré-requisito  para  participação  nos  processos  de
licitação de empresas do setor.

Além disso, o art. 2º do projeto estabelece uma série de condições consideradas
adequadas para o exercício da função, tais como instalação de micropontos de apoio
aos  profissionais  com  espaço  para  refeições,  troca  de  roupas  e  sanitários;
fornecimento  de  equipamentos  de  proteção  individual;  definição  de  pausas
oficializadas para descanso; realização de treinamentos, campanhas, exames, entre
outros. Tais normas encontram-se prevista na legislação federal e compõem um rol de
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direitos de proteção ao trabalhador previstos na legislação trabalhista.
Finalmente, no âmbito do Estado de Minas, o Código de Saúde, Lei nº 13.317, de

1999, já contém no capítulo V uma série de comandos voltados para a proteção do
trabalhador. Dentre elas, destacamos o art. 60, que diz:

Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em caráter
suplementar e de acordo com sua competência legal:

I  -  elaborar  normas  técnicas  relativas  à  saúde  do  trabalhador  que  levem  em
consideração o ambiente e a organização do trabalho;

II  -  executar  as  ações  de  vigilância  à  saúde  do  trabalhador,  observando  os
processos de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho;

III - executar as ações de assistência à saúde do trabalhador;
IV  -  informar  os  trabalhadores,  empregadores  e  sindicatos  sobre  os  riscos  e

agravos à saúde relacionados ao trabalho, respeitados os preceitos éticos;
V - estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, pesquisas,

análise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalhador;
VI - implantar o gerenciamento do Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador,

para orientação das ações de sua competência;
VII - assegurar o controle social das políticas e ações de saúde do trabalhador;
VIII  -  adotar  preferencialmente  critérios  epidemiológicos  para  a  definição  de

prioridades  na  alocação  de  recursos  e  na  orientação  das  ações  de  saúde  do
trabalhador;

IX - interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de trabalho
considerados de risco grave ou iminente à saúde ou à vida dos trabalhadores e da
comunidade na sua área de impacto;

X - exigir do empregador a adoção de medidas corretivas de situações de risco no
ambiente de trabalho, observando a seguinte ordem de prioridade:

a) eliminação da fonte de risco;
b) controle do risco na fonte;
c) controle do risco no ambiente de trabalho;
d) adoção de medidas de proteção individual, que incluirão a diminuição do tempo

de  exposição  e  a  utilização  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  EPI  -,



409
____________________________________________________________________________

respeitadas as normas vigentes;
XI - autorizar a utilização de EPIs somente:
a) em situação de emergência;
b)  dentro  do  prazo estabelecido no  cronograma de implantação de medidas de

proteção coletiva;
c) quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não

oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas
com o trabalho, a critério da autoridade sanitária.

Vê-se, da leitura do dispositivo acima, que a legislação em vigor já trata de boa
parte dos objetivos que o projeto de lei em análise visa assegurar; contudo, em vista
da importância do tema, e visando dar maior sistematicidade à matéria, alteramos a
redação de dispositivo da Política Estadual de Resíduos Sólidos de forma a reforçar a
necessidade de proteção à saúde do profissional da limpeza urbana.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.786/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 11 da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de
2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 11 da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
Parágrafo único - A coleta, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte, o

tratamento e a destinação final de resíduos sólidos domiciliares serão executados de
modo a garantir a proteção à saúde pública, a preservação ambiental e a segurança
do trabalhador,  sendo-lhe fornecidas as condições adequadas para o exercício de
suas atividades.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.403/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a  desafetação  de  trecho  de  rodovia  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao
Município de Ponte Nova.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na reunião de 4/9/2012, esta relatoria solicitou que a proposição fosse, nos termos
do art.  301 do Regimento Interno, encaminhada ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que se manifestasse sobre a
viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.
Fundamentação

A proposição em comento desafeta o trecho da Rodovia MG-445 compreendido
entre os quilômetros zero e dois. Além disso, autoriza a doação do referido trecho ao
Município  de  Ponte  Nova,  para  que  passe  a  integrar  seu  perímetro  urbano,
destinando-se  a  instalação  de  apoio  operacional  da  prefeitura  e  a  atividades  de
interesse social da comunidade. Estabelece, ainda, que, se o donatário não der ao
bem a finalidade prevista no projeto no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, o trecho reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade,  independentemente de autorização do poder  público, tais como ruas,
praças,  avenidas,  estradas  e  praias.  Os  bens  de  uso  especial  são  aqueles  que
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possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na
execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem 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.

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, tais
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 estradas e 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.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência do
citado trecho da Rodovia MG-445 ao patrimônio do Município de Ponte Nova não
pode implicar  alteração em sua natureza  jurídica,  pois  ele  continuará  inserido  na
comunidade  como  meio  de  passagem  pública.  Por  isso,  a  destinação  do  bem,
prevista no parágrafo único do art. 1º da proposição em análise, deve deixar claro que
o trecho será utilizado como via pública, razão pela qual apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação a esse dispositivo.

A modificação básica promovida pela alienação em análise incidirá somente sobre a
titularidade  do  bem,  que  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal  e,
consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas
obras para sua manutenção e conservação.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no
art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa
e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos 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.

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  deve  ocorrer  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a
transferência do bem, de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em
apreço, ou de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de
20/11/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, declarando-se favorável à pretensão da proposição em exame.

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

do Projeto de Lei nº 3.403/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput passa a integrar o

perímetro  urbano  do  Município  de  Ponte  Nova  e  destina-se  à  instalação  de  via
urbana.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Leonídio  Bouças,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

André Quintão - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De  autoria  do  deputado  Paulo  Lamac,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  pretende
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acrescentar  dispositivos  à  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração  Pública.  Posteriormente,  a requerimento  do  autor,  aprovado em
2/7/2013, a matéria foi distribuída também a esta comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer sobre os aspectos de mérito do
projeto, nos termos do art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.795/2013 pretende acrescentar à Lei nº 13.408, de 1999, que

dispõe  sobre  a  denominação de estabelecimento,  instituição e  próprio  público  do
Estado, dispositivos com o objetivo de impedir que futuras denominações recaiam em
nomes  de  pessoas  que  tenham  praticado  ou  sido  historicamente  consideradas
participantes de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação de direitos humanos,
notadamente durante o período de ditadura militar. Além disso, o projeto fixa o prazo
de  um  ano  para  que  o  poder  público  promova  a  alteração  das  denominações
existentes  que  contrariem  essa  determinação,  bem  como  a  retirada  de  placas,
retratos  ou  bustos  de  pessoas  que  se  enquadrem  nos  critérios  mencionados
anteriormente.

Destaca-se que o Estado tem avançado muito na consolidação do respeito aos
direitos humanos e no processo de reconhecimento do direito à memória e à verdade,
principalmente  do  último  período  ditatorial,  ocorrido  entre  1964  e  1985.  Como
resultado,  em grande parte, do trabalho e do empenho dos familiares de pessoas
desaparecidas  durante  esse  período  e  de  militantes  de  direitos  humanos,  o
desenvolvimento  de  ações  concretas  e  a  elaboração  de  uma  política  com  esse
objetivo surgem especialmente com a promulgação da Lei Federal nº 9.140, de 1995,
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que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação, ou
acusação  de  participação,  em  atividades  políticas,  no  período  de  2/9/1961  a
15/8/1979.

Essa  lei  federal  marcou  o  reconhecimento,  pelo  Estado  brasileiro,  de  sua
responsabilidade no assassinato de opositores políticos no período abrangido. Previu
ainda  a  criação  da  Comissão  Especial  sobre  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos  -
CEMDP -, que teve como continuidade a Comissão Nacional da Verdade - CNV -,
instituída por meio da Lei Federal nº 12.528, de 2011.

No Estado, foi promulgada a Lei nº 20.765, de 2013, que institui a Comissão da
Verdade em Minas Gerais - Covemg -, com a finalidade de acompanhar e subsidiar a
Comissão Nacional da Verdade nos exames e esclarecimentos sobre as violações de
direitos  fundamentais  praticadas  no  período  ditatorial,  bem  como de  proceder  às
mesmas atividades no âmbito estadual.

Nesse contexto,  ressalte-se  ainda o  Programa Nacional  de  Direitos  Humanos  -
PNDH-3 -, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.037, de 2009, atualizado pelo
Decreto Federal nº 7.177, de 2010, cuja Diretriz 25 do Eixo Orientador VI - Direito à
Memória e à Verdade - trata da modernização da legislação relacionada à promoção
do direito à memória e à verdade, de modo a fortalecer a democracia.

O  programa  tem  como  objetivo  estratégico  suprimir  do  ordenamento  jurídico
brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os
compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre direitos humanos e,
como ação  programática,  fomentar  debates  e  divulgar  informações  a  fim  de que
logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de
pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a Lei nº 13.408, de 1999, ao
exigir, em seu art. 2º, que a denominação de próprios estaduais recaia em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, já impede que nomes de pessoas condenadas por crimes
de tortura ou quaisquer outros crimes venham a ser atribuídos aos bens públicos
estaduais por não se enquadrarem na hipótese legal, uma vez que não preenchem os
requisitos.
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Assim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição em
análise na forma do Substitutivo nº  1,  que apresentou.  Esse substitutivo  dá nova
redação ao caput do art. 2º da referida lei, com o objetivo de reforçar a necessidade
do impedimento  de  homenagens a  pessoas sem reputação ilibada e comprovada
idoneidade moral, a fim de que aquelas que foram condenadas por cometer qualquer
tipo de violação criminal,  entre as quais as ofensas aos direitos humanos, fiquem
impedidas de ter seus nomes gravados em patrimônio público. Acrescenta ainda que
a comprovação da idoneidade seja feita, de forma expressa, pelo autor da matéria,
como  já  prevê  a  lei  nos  requisitos  de  falecimento  e  de  serviços  prestados  à
coletividade.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que a proposição em
análise  “pretende mais  do que indicar  uma atuação criminosa da pessoa que  se
tenciona  homenagear  com  uma  denominação  pública.  Trata-se  de  fazer  uma
demarcação  legal  contra  um  comportamento,  em  um  dado  momento  da  história
brasileira, que se tornou inaceitável para a sociedade atual. Pretende-se deixar claro
que  pessoas  que  tenham,  comprovadamente,  participado  de  atos  de  lesa-
humanidade, tortura ou violação de direitos humanos durante o período da ditadura
militar  não  podem permanecer  sendo  homenageadas  nem  consideradas  exemplo
para as novas gerações”.

Para reforçar esse posicionamento, apresentou o Substitutivo nº 2, com a finalidade
de  incluir  dispositivo  na  mesma lei  que  explicite  que a  denominação  de  próprios
públicos não poderá recair  em nome de pessoas que tenham, comprovadamente,
participado de  atos  de  lesa-humanidade,  tortura  ou  violação  de  direitos  humanos
durante o período da ditadura militar. Posicionamento com o qual concordamos.

Ressalte-se  ainda  que  as  denominações  de  próprios  ou  logradouros  em  nosso
estado são atribuídas por lei e, dessa forma, só podem ser alteradas por meio de
nova  norma  legal.  Por  isso,  concordamos  com  as  comissões  precedentes  ao
afirmarem  que  não  cabe  aprovação  de  dispositivo  que  permita  a  alteração  das
denominações  existentes,  bem  como a  retirada de  placas,  retratos  ou  bustos  de
pessoas  que  se  enquadrem  nos  critérios  mencionados  anteriormente,  em
determinado prazo.  Cabe aos representantes do povo que compõem esta Casa a
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apresentação de projetos de lei e a avaliação diante da argumentação apresentada
pelo autor do projeto em cada caso concreto.

Apesar  dos  avanços,  o  Brasil  ainda  resgata  com  dificuldades  a  memória  e  a
verdade sobre o que ocorreu com as vítimas da repressão política durante o regime
de  1964.  Entendemos  que  esse  resgate  é  de  fundamental  importância  para  a
construção da cidadania e para o fortalecimento da democracia. Somos, portanto, a
favor do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.795/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração
Pública,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia, relator - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.825/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.825/2013
concede gratuidade nos eventos esportivos realizados no Mineirão, pelo prazo de um
ano após o término da Copa do Mundo Fifa 2014, aos voluntários que trabalharem
durante a realização do evento, no Município de Belo Horizonte.

Publicada no  Diário  do  Legislativo em 2/8/2013,  a  proposição foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude, consoante
estabelece o art. 188 do Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em exame pretende conceder a gratuidade pelo prazo de um ano após o

término da Copa do Mundo Fifa 2014, nos eventos esportivos realizados no Estádio
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, aos voluntários que trabalharem durante a
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realização desse evento.
Cumpre dizer que a Lei nº 12.663, de 5/6/2012, conhecida como Lei Geral da Copa,

estabelece em seu art. 57 que o serviço voluntário que vier a ser prestado por pessoa
física para auxiliar a Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil ou o Comitê Organizador Local -
COL -,  na organização e realização da Copa do Mundo,  constituirá atividade não
remunerada  e  não  gerará  vínculo  empregatício,  nem  obrigação  de  natureza
trabalhista, previdenciária ou afim para o tomador do serviço voluntário. Tal serviço
será  exercido  mediante  a  celebração  de  termo  de  adesão  entre  a  entidade
contratante e o  voluntário,  dele  devendo constar  o objeto e as  condições de seu
exercício.

A lei estabelece também que a concessão de meios para a prestação do serviço
voluntário, a exemplo de transporte, alimentação e uniformes, não descaracteriza a
gratuidade do serviço voluntário.

Ainda  consoante  tal  diploma  normativo,  o  prestador  do  serviço  poderá  ser
ressarcido  pelas  despesas  que  comprovadamente  realizar  no  desempenho  das
atividades voluntárias, desde que expressamente autorizadas pela entidade a que for
prestado o serviço voluntário.

De outra  parte,  impõe-se  dizer  que  há  um contrato  de  parceria  público-privada
firmado  entre  o  governo  estadual  e  a  Minas  Arena,  empresa  constituída  pelas
construtoras Construcap, Egesa e HAP Engenharia. Tal empresa foi responsável pelo
investimento  e  pela  realização da obra  de  reforma e  modernização  do  estádio  e
detém o direito de explorar a comercialização do complexo e das estruturas coligadas
por 25 anos, sendo obrigada a cumprir metas de qualidade operacional e de gestão.

Sob o prisma jurídico-constitucional, um contrato constitui um ato jurídico perfeito e
acabado e não pode ser alterado por lei superveniente. Trata-se da intangibilidade do
ato jurídico perfeito, que encontra proteção constitucional no art. 5º, XXXVI, da Lei
Maior, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a  coisa  julgada.  Portanto,  não  é  dado  ao  legislador  alterar,  mediante  lei
superveniente, os termos de um contrato firmado pelo Executivo. Nessa ordem de
ideias, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733 contra lei do Estado
do Espírito  Santo  que excluía  as  motocicletas  da  relação de veículos  sujeitos  ao
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pagamento  de  pedágio,  o  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  -  declarou  a  norma
inconstitucional, sob o argumento de que tal medida legislativa afetava o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração, o que violava o
princípio  da  harmonia  entre  os  Poderes.  Consoante  tal  decisão,  o  Legislativo
pretendia,  por  meio  da  norma  impugnada,  substituir  o  Executivo  na  gestão  dos
contratos administrativos celebrados (ADI nº 2.733-6/ES, relator ministro Eros Grau,
julgamento em 26/10/2005).

Em face da consecução de um interesse público relevante, é até possível proceder
à  alteração  dos  termos  contratuais,  desde  que  seja  restaurado  o  equilíbrio
econômico-financeiro da avença. Há que se ter, pois, relevante interesse público e
restauração  do  equilíbrio  econômico-financeiro  como exigências  inarredáveis  para
alteração de contrato  em curso.  A propósito,  por  ocasião do  julgamento  da  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6, publicada em 8 de maio de 2008, contra lei
que concedia passe livre às pessoas com deficiência e comprovadamente carentes
no  sistema  de  transporte  coletivo  interestadual,  o  STF  julgou  constitucional  a
mencionada lei, que alcançava os contratos em execução. Arguiu-se que a gratuidade
da  tarifa  para  pessoas  com  deficiência  contribui  para  concretizar  as  obrigações
assumidas pelo Brasil no âmbito internacional, com a ratificação da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, na forma do art. 5º, § 3º, o que lhe
assegura o  status de emenda constitucional. Ademais, a medida afinava-se com os
“valores  sociais  da  solidariedade,  do  bem-estar  e  o  valor  supremo da  sociedade
fraterna e sem preconceitos”, nos termos empregados pela relatora, ministra Cármen
Lúcia Antunes Rocha. Outrossim, há inúmeros preceitos constitucionais voltados para
a proteção da pessoa com deficiência,  com previsão constitucional  de criação de
programas de integração social para tais pessoas.

Em síntese, a medida legislativa em questão ligava-se diretamente às exigências
decorrentes  da  noção  de dignidade  da  pessoa  humana  e  buscava densificar,  na
prática, o princípio da igualdade, o que justificaria a alteração dos contratos em curso.

Não nos parece seja esse o caso da proposição sob comento,  mesmo porque,
conforme visto,  as condições em que se estabelecerá a relação entre  a entidade
contratante  e  o  prestador  de  serviço  voluntário  devem  vir  expressas  no
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correspondente termo de adesão, consoante preceitua a Lei Geral da Copa.
Ante  tais  considerações,  entendemos  que  o  projeto  em  tela  não  tem  como

prosperar nesta Casa Legislativa.
Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.825/2013.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.357/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  afixação  de  cartazes  nos  estabelecimentos  comerciais  que
ofereçam serviços de aplicação de tatuagem permanente, a título oneroso ou não,
informando que essa aplicação impede a doação de sangue pelo período de um ano,
a contar da data da publicação”.

Publicada no  Diário  do  Legislativo em 8/8/2013,  a  proposição foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde,  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária para receber parecer.

Compete agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  a  constitucionalidade  e  a
legalidade da proposta.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende tornar obrigatória a afixação de cartazes nos

estabelecimentos  comerciais  que  ofereçam  serviços  de  aplicação  de  tatuagem
permanente,  a  título  oneroso  ou  não,  informando  que  essa  aplicação  impede  a
doação de sangue pelo período de um ano, a contar da data da aplicação.

Dispõe que o cartaz deverá conter os seguintes dizeres: “A aplicação de tatuagem
implica o impedimento de doação de sangue no período de um ano da aplicação”.

Dispõe  ainda  que  o  descumprimento  do  disposto  na  lei  sujeitará  o  infrator  ao
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pagamento  de  multa  no  valor  de  500  Ufemgs,  cobrada  em  dobro  em  caso  de
reincidência.

De acordo com a justificação do autor da proposta, é “importante fazer a divulgação
desta  condicionante  para  que  as  pessoas  tenham  pleno  conhecimento  das
consequências  advindas  da  aplicação  de  tatuagem  e  possam  decidir  com  pleno
conhecimento sobre essa atitude”.

Passamos, então, à análise da proposição.
Primeiramente, é preciso ressaltar  que se trata de um projeto que pretende dar

ampla  informação  às  pessoas  que  procuram  estabelecimentos  comerciais  que
ofereçam serviços de  aplicação de tatuagem permanente,  com o fim de avisá-las
quanto ao impedimento de doar sangue pelo período de um ano da aplicação.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão
analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o
processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe
nenhuma restrição neste sentido.

Do ponto de vista jurídico-material, diz a Constituição da República que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação,  cabendo  ao  poder  público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua
regulamentação,  fiscalização e controle (arts.  196 e 197).  O Código de Saúde do
Estado, instituído por meio da Lei nº 13.317, de 1999, estabelece, em seu art. 3º, que
a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as
condições indispensáveis a seu pleno exercício e fixar condições que assegurem o
acesso universal e igualitário a ações e serviços de qualidade.

No  que  tange  à  competência  legislativa,  é  importante  dizer  que  tanto  a  União
quanto os estados estão habilitados a legislar sobre a proteção e a defesa da saúde,
na via da legislação concorrente, conforme dispõe o art. 24, XII.

Ressalte-se, por fim, que o art. 25, § 1º, prevê que “são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

A título de exemplo, foi editada a Lei Estadual nº 14.788, de 23 de setembro de
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2003, que torna obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de
fácil  leitura,  com os seguintes  dizeres:  "Este  estabelecimento  possui  exemplar  do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, disponível para consulta".

É importante destacar que o projeto define, de modo objetivo, a informação que
deve  ser  prestada  pelos  estabelecimentos  comerciais  que  ofereçam  serviços  de
aplicação  de  tatuagem  permanente,  não  deixando  ao  alvedrio  deles  o  tipo  de
informação a ser disponibilizada.

Por fim, destacamos a importância de uma profunda análise a ser realizada pela
comissão de mérito que irá analisar a proposição, com o intuito de verificar a sua
viabilidade e oportunidade.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.357/2013.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Coromandel os trechos rodoviários que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na reunião de 17/9/2013, esta relatoria solicitou o encaminhamento da proposição,
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nos  termos  do art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se manifestasse
sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.403/2013  dispõe  sobre  a  desafetação  dos  trechos  das
Rodovias LMG-747 e LMG-730, ambos compreendidos entre o Km zero e o Km 1.
Autoriza,  ainda,  a  doação  dessas  áreas  ao  Município  de  Coromandel,  para  que
passem a integrar  o perímetro urbano como via pública.  Estabelece, por  fim, sua
reversão ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos, segundo sua destinação, em três categorias: 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  os  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.

É importante observar que, por serem bens de uso comum do povo, a transferência
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dos  trechos  das  Rodovias  LMG-747  e  LMG-730  ao  patrimônio  do  Município  de
Coromandel  não  implica  alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  eles
continuarão  inseridos  na  comunidade  como  meios  de  passagem  pública.  A
modificação básica incidirá somente sobre a titularidade dos imóveis, que passarão a
integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será esse ente federativo
que assumirá a responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via
pública.

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.

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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  nota  técnica  de  13/12/2013,  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no
final  deste  parecer,  o Substitutivo  nº  1,  com a finalidade de adequar  seu texto à
técnica legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.403/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam  desafetados  os  trechos  das  Rodovias  LMG-747  e  LMG-730,

compreendidos entre o Km zero e o Km 1.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as

áreas de que trata o art. 1º.
Parágrafo  único  -  As  áreas  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrarão  o

perímetro  urbano do Município de Coromandel  e destinam-se à  instalação de via
urbana.

Art. 3º - Os trechos de rodovias objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.410/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 24/8/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em 17/9/2013, esta comissão solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do
Regimento  Interno,  encaminhado  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia que detém o domínio do bem, para
que  se  manifestasse  sobre  a  situação  efetiva  do  imóvel;  e  ao  autor,  para  que
enviasse o registro do imóvel a ser doado.

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

Trata o Projeto de Lei nº 4.410/2013 de desafetar o imóvel com área de 3.015m²,
localizado no Km 248 da Rodovia MG-482, no local denominado Agapito, na zona
rural do Município de Catas Altas da Noruega, e autorizar o Poder Executivo a doá-lo
ao município para a instalação de uma estação de tratamento de esgoto. Dispõe,
ainda, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa
destinação.

Inicialmente, é importante esclarecer alguns pontos. Primeiro, como o imóvel não se
encontra em uso, uma vez que o art. 1º da proposição declara que está em situação
de abandono, não há necessidade de desafetação. Como não está sendo utilizado
pela  administração  pública  na  prestação  de  seus  serviços,  o  referido  bem  está
inserido na categoria de bens dominicais, ou seja, faz parte do patrimônio indisponível
do Estado, que pode ser objeto de alienação.

Segundo, o imóvel é de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG; por isso, a autorização para a doação deve ser
dada a essa autarquia.

Por fim, é preciso registrar que se encontra apensado ao projeto em análise o Ofício
nº  1/2012,  do  DER-MG,  no  qual  o  Coordenador  da  4ª  Coordenadoria  Regional
declara que o bem, que está sob a posse dessa autarquia há mais de 30 anos, não
possui matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.

Com relação à análise jurídica da matéria, as regras básicas que condicionam a
alienação de bens da administração constam no art. 18 da Constituição do Estado,
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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  essa  no  caso  de
doação, entre outros institutos previstos na lei.

Cabe esclarecer, ainda, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a nota técnica do DER-MG de 17/12/2013, posicionando-se
favoravelmente à pretendida transferência de domínio.

Em decorrência dos esclarecimentos feitos anteriormente, apresentamos, ao final
deste parecer, o Substitutivo nº 1, que faz a adequação do texto da proposição em
análise à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.410/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Catas Altas da Noruega o imóvel com
área de 3.015m² (três  mil  e  quinze metros  quadrados),  localizado no Km 248 da
Rodovia MG-482, no local denominado Agapito, na zona rural desse município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
estação de tratamento de esgoto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei 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 no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.437/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre
a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento  eletrônico  e
informações Disque-Previdência - Central 135 - no Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar hospitais, ambulatórios, postos de saúde,

farmácias  e  similares,  terminais  rodoviários  municipais  e  intermunicipais,  postos,
prédios, superintendências e agências da Previdência Social e do Instituto Nacional
de  Seguro  Social  ou  estabelecimentos  a  ele  vinculados,  órgãos  e  entidades  da
administração pública e empresas privadas, agências e postos bancários e demais
locais que estejam ligados à Previdência ou tenham atividades correlatas a divulgar o
serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento  eletrônico  e  informações  da
Previdência Social, o Disque 135, no âmbito do Estado (art. 1º).

O art. 2º do projeto determina que os estabelecimentos mencionados deverão afixar
placas e estabelece as especificações destas.

Finalmente, em seu art. 3º, o projeto prevê as sanções que deverão incidir em caso
de descumprimento de seus mandamentos.

Conforme enuncia o autor na justificação que acompanha o projeto, “tendo em vista
inúmeras demandas no âmbito previdenciário,  seja em virtude dos benefícios, das
contribuições, seja em virtude de não cumprimento da lei ou, ainda, de problemas
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estruturais ou com profissionais, necessária se faz a divulgação do presente canal
disponível à população, mas desconhecido por parte desta, embora se trate de um
serviço importante”. Depreende-se, portanto, que o projeto se apresenta como forma
de campanha educativa, com o objetivo de incentivar a população a utilizar o canal de
acesso à Previdência que está disponível para ela.

No  que  concerne  aos  aspectos  constitucionais,  que  compete  a  esta  comissão
analisar, não encontramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o
processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe
nenhuma  restrição  quanto  à  matéria  tratada  na  proposição.  No  que  tange  à
competência para legislar sobre o tema, o Estado está autorizado a exercê-la com
fundamento no art. 25, § 1º, da Carta da República, segundo o qual “são reservadas
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. A
propósito,  vale citar que vigora no Estado a Lei nº 14.788, de 23 de setembro de
2003, que torna obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de
fácil  leitura,  com os seguintes  dizeres:  "Este  estabelecimento  possui  exemplar  do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, disponível para consulta".

No entanto, a proposição merece pequenos reparos a fim de que sejam retirados de
seu texto dispositivos de constitucionalidade questionável e também para que possa
se adequar à técnica legislativa.

O art. 1º incorre em violação ao princípio da autonomia municipal ao determinar a
obrigatoriedade da divulgação do Disque 135 pelos terminais rodoviários municipais.
E, ao prever a mesma obrigatoriedade de divulgação para os terminais rodoviários
intermunicipais, também incorre em equívoco. Afinal, somente o Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro - Tergip - e o Terminal Turístico JK são de propriedade do
Estado. Os demais terminais em operação em Minas Gerais são de propriedade dos
municípios, que detêm a competência de operá-los diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão. Ocorre que a administração do Tergip,  desde 2003,  por
força  de  convênio  firmado  entre  o  governo  do  Estado  e  o  Município  de  Belo
Horizonte, foi cedida à prefeitura da capital para melhor atender ao interesse público
no que se refere à prestação dos serviços de infraestrutura para seus usuários. Por
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esse motivo, a intervenção legislativa estadual afrontaria a competência municipal,
conferida na própria delegação do serviço pelo Estado. Já o Terminal Turístico JK não
possui estrutura típica de um terminal rodoviário propriamente dito, servindo apenas
como ponto de embarque de excursões por ônibus em pacotes turísticos. Percebe-se,
portanto,  que  não  há  no  Estado  terminal  rodoviário,  por  ele  administrado,  que
requeira a regulamentação pretendida pelo projeto em análise.

Há ainda, no inciso II do art. 1º, uma repetição do que já está estabelecido no inciso
III;  por  isso  sugerimos  a  supressão  daquele  inciso  e  a  renumeração  dos
subsequentes.

Por sua vez, o art.  2º do projeto, em seu  caput,  prevê que os estabelecimentos
deverão afixar placas. Entretanto, a fim de facilitar o cumprimento da obrigação a ser
estabelecida em lei, devem ser acrescentados os termos “ou cartazes”, para reduzir
os custos e viabilizar a implementação do que dispõe o projeto nos casos em que
seja difícil a afixação de placa. É necessário observar também que o parágrafo único
do art. 2º trata de matéria estranha às atribuições do Legislativo ao estabelecer as
dimensões da placa e o tipo de letra. Esta comissão já consolidou o entendimento de
que  os  pormenores  e  as  providências  meramente  administrativas  necessárias  à
aplicação da lei devem constar de decreto ou regulamento a ser expedido pelo órgão
executivo competente.

Assim, a fim de eliminar da proposição os vícios jurídico-constitucionais sobre os
quais discorremos anteriormente, apresentamos, ao final, o Substitutivo nº 1. Com a
alteração sugerida, pretende-se adequar a proposição aos preceitos constitucionais
vigentes, possibilitando que ela  seja aprimorada pelas  comissões de mérito  desta
Casa.

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

do Projeto de Lei no 4.437/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,  atendimento
eletrônico e informações denominado Disque-Previdência - Central 135 - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  É  obrigatória  a  divulgação  do  serviço  de  denúncia,  reclamação,
atendimento eletrônico e informações Disque 135 da Previdência Social, no âmbito do
Estado, nos seguintes estabelecimentos:

I - hospitais, ambulatórios, postos de saúde, farmácias e similares;
II - órgãos e entidades da administração pública e empresas privadas, agências e

postos  bancários  e  demais  estabelecimentos  que  estejam  ligados  à  Previdência
Social ou tenham atividades a ela correlatas.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  especificados  nesta  lei  deverão  afixar  placas  ou
cartazes contendo o seguinte texto: “Denúncias, reclamações, atendimento eletrônico
e informações quanto à Previdência Social: Disque 135.”.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator às
seguintes sanções:

I - advertência por escrito da autoridade competente;
II - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por

infração, dobrada a cada reincidência.
Art. 4º - Os estabelecimentos especificados no art. 1º terão o prazo de noventa dias

contados a partir da data da regulamentação desta lei para se adaptar às exigências
por ela estabelecidas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - André Quintão - Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.552/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, que altera o Decreto-
Lei nº 1.627, de 12 de janeiro de 1946.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 3/10/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 22/10/2013, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, para que esta se manifestasse sobre a pretendida alteração.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  do  Decreto-Lei  nº  1.627,  de  1946,  foi
autorizado a doar ao América Futebol Clube, ao Clube Atlético Mineiro e ao Cruzeiro
Esporte  Clube  os  terrenos  em  que  se  encontravam  seus  respectivos  estádios,
situados no Município de Belo Horizonte, para que essas instituições incrementassem
o desporto amadorista e mantivessem o desenvolvimento do esporte. Essas doações
foram feitas com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, além da previsão
de reversão ao patrimônio  do  doador  no  caso de extinção das pessoas jurídicas
donatárias. Posteriormente,  a Lei  nº  149,  de 1948,  autorizou o Estado a doar  ao
América Futebol Clube um imóvel com 548m², também situado na Capital mineira.

Em 1973, a Lei nº 6.074 ratificou essas doações ao América. Em seu art.  2º,  a
norma concedeu permissão para  o  donatário  alienar  o imóvel  de  seu  patrimônio,
constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com a condição de adquirir
área idêntica, em outro local, de preferência na Pampulha, a qual ficaria gravada com
a mesma cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade que fora prevista no art. 3º
do Decreto-lei nº 1.627, de 1946.

Pretende o Projeto de Lei nº 4.552/2013 alterar o caput do art. 2º da Lei nº 6.074,
de 1973, com a finalidade de conceder permissão ao donatário para alienar o imóvel
do  seu patrimônio,  constituído  pelas  áreas obtidas  por  doação do Estado,  com a
condição  de  adquirir  ou  transferir  (sic)  para  área  idêntica,  em  outro  local,  de
preferência na Pampulha.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que, passados 40 anos, o clube
pretende  requalificar  seus  ativos  imobiliários,  com  o  intuito  de  transformar  seu
patrimônio em algo que gere receita fixa relevante e constante. Com esse propósito,
pretende alienar seu complexo de lazer localizado no Bairro Ouro Preto, na região da
Pampulha.
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É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública
prepondera o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em
que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de
normas,  em obediência ao art.  18 da Constituição do Estado e ao art.  17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda encontra-se nas cláusulas
de destinação e de reversão, além da vedação para alienar ou para penhorar o bem.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais,  por  meio  da  nota  técnica  de  30/1/2014,  posicionou-se  de  forma
favorável com ressalvas à pretendida alteração legal. Esclarece que concorda com o
pleito desde que conste na lei a obrigatoriedade de aquisição de outro imóvel, com
cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, com as mesmas características do
bem  a  ser  alienado,  ou  seja,  com  a  mesma  área,  o  mesmo  valor  e  que,
preferencialmente, esteja localizado na região da Pampulha.

Com a finalidade de incorporar as solicitações do Poder Executivo, apresentamos,
no final deste parecer, a Emenda nº 1.

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

do Projeto de Lei nº 4.552/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O caput do art. 2º da Lei nº 6.074, de 17 de abril de 1973, passa a vigorar

com a seguinte redação:
'Art. 2º - Ao donatário mencionado no art. 1º, é concedida permissão para alienar o

imóvel do seu patrimônio, constituído pelas áreas obtidas por doação do Estado, com
a condição de adquirir  imóvel  de  igual  área  e valor,  de  preferência  na  região  da
Pampulha,  que  deverá  ser  gravado  com  cláusula  de  inalienabilidade  e
impenhorabilidade.'.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.827/2014 visa alterar a

Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985.
Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado regimento.

Fundamentação
A Lei Delegada nº 31, de 28/8/1983, que o projeto em epígrafe visa alterar, dispõe

sobre o Conselho Estadual de Educação. Nos termos da mensagem encaminhada
pelo governador do Estado, a alteração proposta é uma gradativa redução das vagas
de conselheiros até o limite de 24, a partir de 2016, em observância à decisão do
Supremo Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.501-MG.
Ainda segundo a mensagem, em virtude da referida decisão, o campo de atuação do
conselho em matéria de ensino superior foi reduzido e, assim, o projeto de lei procura
adequar a composição numérica dos conselheiros às atribuições que são próprias do
órgão.

Atualmente, 15 dos atuais membros têm mandato até 31/12/2016. Outros 15 tinham
mandato  até  31/12/2013  e,  nos  termos  do  projeto  em  análise,  para  viabilizar  a
transição, devem ser substituídos por 12 membros. Desse modo, durante o período
de transição, o Conselho Estadual de Educação funcionará com 27 membros.

As  alterações  propostas  não  implicam  aumento  de  despesa.  Ademais,  seja  do
ponto  de vista  da constitucionalidade,  seja  da  iniciativa,  não há qualquer  óbice à
aprovação do projeto de lei em análise. Entretanto, o projeto pode ser aperfeiçoado
tendo em vista a precisão e a concisão do texto.

A transição entre as composições consta dos arts.  2º e 3º do projeto de lei  em
análise e visa assegurar que o mandato dos conselheiros seja cumprido pelo prazo
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para o qual houve a designação. Ocorre que as disposições que constam do art. 3º já
estão suficientemente esclarecidas no art. 2º, razão pela qual é desnecessária sua
repetição.  Ademais,  é  recomendável  que  conste  do  texto  do  caput do  art.  2º  a
finalidade da norma de transição por ele estabelecida.

Para aperfeiçoar o texto apresentado, entendemos ser pertinente a apresentação
do Substitutivo nº 1, nos termos que constam da conclusão.

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

do Projeto de Lei nº 4.827/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o art. 3° da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que reorganiza o
Conselho Estadual de Educação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação será composto, a partir de 1° de janeiro

de 2016, por vinte e quatro membros, nomeados pelo governador do Estado dentre
pessoas de notório saber e experiência em matéria de educação, da seguinte forma:

I  -  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seus  membros  serão  de  livre  escolha  do
governador do Estado;

II - 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão escolhidos pelo governador
do Estado, sendo:

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

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

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

Art. 2º - A partir  da data de publicação desta lei até 31 de dezembro de 2015, o
Conselho Estadual de Educação será composto por vinte e sete membros, nomeados
pelo governador do Estado dentre pessoas de notório saber e experiência em matéria
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de educação, da seguinte forma:
I - treze de seus membros serão de livre escolha do Governador do Estado;
II - quatorze de seus membros serão escolhidos pelo Governador do Estado, sendo:
a) no  mínimo  um  membro  escolhido  a  partir  de  lista  tríplice  elaborada  pela

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

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

sociedade civil relacionadas com a área de atuação do Conselho.
Art.  3º - A redução do número de membros do Conselho Estadual de Educação

prevista nesta lei se fará sem prejuízo dos mandatos em curso.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.834/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre
o  plantio  obrigatório  de  árvores  em  empreendimentos  imobiliários  subsidiados  ou
financiados por recursos do governo do Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obrigatório o plantio de árvores nas

unidades dos empreendimentos imobiliários subsidiados ou financiados com recursos
do governo do Estado.
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De acordo com o projeto,  o quantitativo de árvores e demais aspectos técnicos
relativos ao seu plantio serão definidos pelo órgão estadual competente, sendo que
para cada empreendimento imobiliário deverá ser plantada pelo menos uma árvore
por unidade habitacional.

Em sua justificação, o autor explica que o objetivo principal da proposta é implantar
uma  política  direcionada  à  preservação  ambiental  e  à  redução  do  impacto  do
desenvolvimento urbano no meio ambiente.

Explica,  ainda,  que nos últimos  anos ocorreu  um aumento  expressivo  de áreas
ocupadas  por  residências  beneficiadas  pelos  programas  habitacionais  federais  e
estaduais, o que justifica a criação de instrumentos para viabilizar a sustentabilidade
dessas  áreas,  principalmente  tendo  em  vista  o  impacto  ambiental  gerado  pelo
crescimento urbano.

Apresentada  uma  breve  síntese,  passamos  a  analisar  os  aspectos  jurídico-
constitucionais pertinentes à matéria.

O projeto em exame pretende legislar sobre proteção ao meio ambiente, matéria de
competência legislativa concorrente entre a União, estados e municípios, nos termos
previstos pelo art. 24, VI, da Constituição Federal.

Dessa forma, incumbe à União editar normas gerais, e aos estados suplementá-las,
adequando-as  ao  interesse  regional,  objetivando  sempre  assegurar  ao  cidadão  o
direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art.
225 da Constituição Federal.

Por outro lado, o projeto também legisla sobre programas estaduais de construção
de moradias  e  de  melhoria  das  condições  habitacionais  (matéria  de competência
comum entre todos os entes da Federação, nos termos do art. 23, IX, da Constituição
Federal), estabelecendo as condições para que a sua promoção também observe a
necessidade de preservação do meio ambiente.

Portanto, quanto ao aspecto da competência legislativa, a matéria pode ser tratada
por lei estadual, inexistindo conflito com as normas nacionais de proteção ao meio
ambiente.

Quanto  ao  aspecto  da  iniciativa,  as  matérias  veiculadas  na  proposição  não  se
encontram entre aquelas  definidas pelo art.  66 da Constituição Estadual como de
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iniciativa exclusiva de determinado órgão ou agente público, inexistindo óbice para a
deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Por  fim,  quanto  ao  conteúdo  da  proposição,  fazem-se  necessárias  algumas
alterações para melhor adequá-la às regras da técnica legislativa.

Esclareça-se que já se encontra em vigor a Lei Estadual nº 18.315, de 6 de agosto
de  2009,  que  estabelece  as  diretrizes  para  a  formulação  da  política  estadual
habitacional de interesse social - Pehis.

Sendo assim, propõe-se no Substitutivo nº 1 que o plantio de árvores seja inserido
como  uma  diretriz  a  ser  observada  na  implementação  dos  empreendimentos
imobiliários financiados com recursos do Fundo Estadual de Habitação, permitindo-
se, inclusive, que, dentro de cada caso concreto, avalie-se a viabilidade econômico-
financeira  da  adoção  dessa  política  de  proteção  ao  meio  ambiente  sem  causar
prejuízos  à  finalidade  principal  dos  programas  habitacionais,  que  é  assegurar  à
população de baixa renda o acesso ao direito à moradia com baixo custo.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.834/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Estadual nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes

para a formulação da política estadual habitacional de interesse social - Pehis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - O art.  10 da Lei Estadual nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse

social  urbano  ou  rural  com  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Habitação  serão
observadas as seguintes diretrizes:

I - uso preferencial de sistema para aquecimento de água por meio de energia solar
e sistema de captação e aproveitamento de água pluvial;

II - plantio de árvores no terreno da unidade em observância às diretrizes do plano
de arborização elaborado pelo órgão ambiental competente.”.



438
____________________________________________________________________________

Art.  2º  -  Esta  lei  entra  em vigor  no  prazo  de  noventa  dias  contados  após  sua
publicação.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.835/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, a proposição em epígrafe objetiva alterar
a Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a Politica Estadual de Aquisição
de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.835/2014 visa acrescentar o art. 9º-A à Lei nº 20.608, de 2013,

que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -
PAAFamiliar -, segundo o qual “o órgão competente do Poder Executivo, conforme
definido em regulamento, instituirá o Cadastro Estadual de Agricultores Familiares e
organizações familiares no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

O deputado afirma que “a criação do cadastro estadual de agricultores familiares e
organizações de agricultores  familiares  se faz necessária  para  propiciar  o  acesso
público a essa comunidade de produção, especialmente, para subsidiar as escolas
para o cumprimento do art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que determina a
utilização mínima de 30% dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação -  FNDE -, no âmbito do Programa Nacional  de
Alimentação Escolar - Pnae -, para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
agricultura familiar”.

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

Depreende-se do disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da República, e na
alínea “e”  do inciso  XV do art.  10  da  Constituição do Estado,  que a  matéria em
questão  se  encontra  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  considerando  que  a
proposição  favorece  e  estimula  a  produção  da  agricultura  familiar  no  âmbito  da
Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar.

Nesse diapasão,  uma vez que  no  âmbito  da  legislação  concorrente  compete  à
União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes e
parâmetros fixados em lei federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República).

A União  exerceu  sua  competência  legislativa  concorrente  ao  aprovar  a  Lei  nº
11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, destacamos, por possuírem pertinência com
a proposição em causa, as seguintes leis: Lei nº 20.850, de 9 de agosto de 2013, que
institui o Dia Estadual da Agricultura Familiar, a ser comemorado, anualmente, no dia
24  de  julho,  com  o  propósito  de  divulgar  e  promover  a  agricultura  familiar,  sua
importância  econômica  e  social  e  a  necessidade  de  seu  fortalecimento,
conscientizando formuladores e gestores de políticas públicas e toda a sociedade
mineira  (art.  1º);  Lei  nº  21.156,  de  17 de janeiro de  2014,  por  meio da qual  fica
instituída a Política Estadual  de Desenvolvimento Rural  Sustentável  da Agricultura
Familiar - Pedraf -, que norteará a elaboração e a implementação do Plano Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar - Pledraf (art. 1º); Lei nº
21.146,  de 14 de janeiro de 2014,  pela qual  fica instituída a Política Estadual  de
Agroecologia e Produção Orgânica - Peapo -, com o objetivo de promover e incentivar
o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica no Estado (art. 1º).

Por meio da Lei nº 20.608, de 2013, que ora se pretende alterar, foi instituída a
Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar -,
voltada  aos  agricultores  familiares  e  às  organizações  de  agricultores  familiares.
Destacamos,  consoante  o  disposto  no  art.  3º  da  referida  lei,  os  objetivos  do
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PAAFamiliar: I - fomentar a organização e a modernização da produção e melhorar o
escoamento  dos  produtos  da  agricultura  familiar;  II  -  estimular  a  produção  da
agricultura familiar, contribuindo para a prática de preços adequados e a ampliação
do mercado de consumo dos seus produtos; III - favorecer a aquisição dos produtos
provenientes da  agricultura familiar  nas compras realizadas pelos  órgãos públicos
estaduais;  IV  -  incentivar  o  consumo de alimentos saudáveis,  sustentáveis  e  que
valorizem a cultura alimentar local e regional.

Com  efeito,  o  objetivo  do  projeto  de  lei  em  tela  coaduna-se  com  os  objetivos
traçados  pela  legislação  que  instituiu  o  PAAFamiliar.  Efetivamente,  a  criação  do
Cadastro  Estadual  de  Agricultores  Familiares  bem  como  das  organizações  de
agricultores familiares no âmbito do Estado é medida essencial à plena execução da
Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, como estímulo à
produção da agricultura familiar.  A instituição do cadastro e das  organizações em
referência também contribui para que o Estado cumpra o comando inserto no art. 14
da Lei nº  11.947, de 16 de junho de 2009, segundo o qual 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,
priorizando-se  os assentamentos da reforma agrária,  as  comunidades  tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas.

Além disso, o dispositivo que ora se pretende incluir na Lei nº 20.850, de 2013,
ainda que esteja determinando comando ao Poder Executivo, está apenas atribuindo
competência  a  ser  exercida  por  órgão  desse  Poder,  conforme  dispuser  o
regulamento, em respeito, assim, à sua autonomia administrativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.835/2014:
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 609/2014, 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 Açucena o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/2/2014 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 4.873/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Açucena imóvel com área de 766,90m², situado na Praça Edson
de Miranda,  nº  18,  Centro,  naquele  município,  constituído  pelos  lotes  1 e 1-A da
Quadra 13, registrados sob os nºs 5.784 e 5.785 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Açucena.

Os  referidos  lotes  foram  doados  ao  Estado  pelo  município,  em  2009,  para  a
execução  das  obras  do  Fórum  daquela  comarca.  A averbação  seguinte  feita  na
matrícula nº  5.784 atesta a  construção de prédio em cumprimento  da  destinação
prevista para os imóveis.

É importante observar que, embora os dois lotes tenham sido utilizados com uma
única  finalidade,  não  houve  averbação  determinando  sua  fusão  em  uma mesma
matrícula, o que significa que se trata de dois imóveis distintos. Em decorrência disso,
apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o
texto da proposição à técnica legislativa.

Para o retorno dos bens ao patrimônio do  Município  de Açucena,  é necessário
observar o art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a
alienação por parte do Estado. E, ainda, no plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República e institui normas para licitações e contratos da administração pública, que
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exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização dos
imóveis  para  a  instalação  de  um  centro  cultural  com  biblioteca,  museu,  sala  de
cinema, exposições, oficinas de artesanato, teatro, dança e outras atividades voltadas
ao desenvolvimento da cultura regional.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; 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 Açucena deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão -  Seplag  -  documento  que  comprove  a  destinação dos  imóveis  conforme
estabelecido na autorização.

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

do Projeto de Lei nº 4.873/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  os  imóveis  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena os

seguintes imóveis, situados no Centro daquele município, registrados no Livro 2 do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Açucena:

I - lote nº 1 da quadra 13, com área de 497,73m² (quatrocentos e noventa e sete
vírgula setenta e três metros quadrados) e matrícula nº 5.784;

II - lote nº 1-A da quadra 13, com área de 269,17m² (duzentos e sessenta e nove
vírgula dezessete metros quadrados) e matrícula nº 5.785.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de
um centro cultural, com espaços destinados ao desenvolvimento da cultura regional.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,
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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. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Açucena não houver procedido ao registro dos
imóveis.

Art.  4º  -  O  Município  de  Açucena  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação dos imóveis prevista
no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 611/2014, 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 Caputira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/2/2014 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 4.875/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Caputira imóvel com área de 2.600m², situado na Rua Muniz
Rabelo, nº 94, Centro, nesse município, e registrado sob o nº 15.603, a fls. 250 do
Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo.

A escritura pública de doação anexada ao projeto esclarece que o referido imóvel
foi doado ao Estado pelo Município de Matipó, em 1960, para a construção de um
prédio destinado ao grupo escolar da então Vila de Caputira.

Nesse documento, o bem é identificado como registrado sob o nº 15.555, a fls. 244
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do Livro 3-I, o que vai demandar a apresentação da Emenda nº 1, redigida ao final
deste parecer, para a correção dos dados cadastrais do imóvel a ser doado.

Para a transferência de domínio de patrimônio público, as regras básicas constam
do art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia, autorização legislativa
e  licitação  para  a  alienação  de imóveis,  excepcionando  a  exigência  de  processo
licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

No plano infraconstitucional, 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,
subordina  a  alienação ao interesse público  e,  em  seu inciso I,  exige  autorização
legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada
esta no caso de doação, entre outros institutos previstos na lei.

É  importante  observar  que o parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição prevê a
utilização  do  imóvel  para  a  construção  de  uma  escola  municipal,  o  que  vai  ao
encontro do interesse daquela comunidade, especialmente do segmento estudantil.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º
estabelece  que  essa  autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  igual  prazo,  o
donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o
Município de Caputira deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão documento que comprove a destinação dos imóveis conforme estabelecido
nessa autorização.

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

do Projeto de Lei nº 4.875/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “registrado sob o nº 15.603, a fls. 250, Livro 3-
J” pela expressão “registrado sob o nº 15.555, a fls. 244 do Livro 3-I”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -

Leonídio Bouças - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  631/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
4.995/2014), do governador do Estado - Ofício nº 15/2014 (encaminhando o Projeto
de  Lei  nº  4.996/2014),  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 60/2014
- Projetos de Lei nºs 4.997 a 5.000/2014 - Requerimentos nºs 7.331 a 7.340/2014 -
Requerimentos  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (4)  e  de  Transporte  -
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência,  de
Assuntos Municipais, de Turismo, de Administração Pública, de Política Agropecuária
e de Transporte e do deputado Fábio Cherem - Oradores Inscritos: Discursos dos
deputados João Leite, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Rômulo Viegas e André
Quintão -  Registro de Presença -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de
Inscrições -  Designação de Comissões:  Cipe  São Francisco e Comissão Especial
para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  65/2014  -
Comunicação  da  presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Votação  de
Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (4)  e  de
Transporte;  aprovação  -  Discussão  e  Votação  de  Indicações:  Votação,  em  turno
único, da Indicação nº 56/2012; aprovação - Votação, em turno único, da Indicação nº
68/2012; aprovação - Votação, em turno único, da Indicação nº 69/2012; aprovação -
2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do deputado Agostinho
Patrus Filho; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei nº 22.060; designação de relator; emissão de parecer pelo relator - Questão de
Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin
- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes -  Inácio Franco -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo
Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h4min, 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 Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 631/2014*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  reverter  ao
patrimônio do Município de Belo Oriente o imóvel que especifica.

Tal proposta resulta de pedido formulado pela Prefeitura Municipal de Belo Oriente
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que, por meio de ofício, destacou que a doação tinha como objetivo a construção de
uma escola estadual. Entretanto, a unidade de ensino em questão foi edificada em
outro terreno, também doado pelo Município, onde funciona regularmente.

Desse modo, considerando que a finalidade da doação foi cumprida em outro local,
não existe, por parte do Estado, interesse na utilização do terreno em questão.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município de Belo Oriente

o imóvel constituído pela área de 7.169 m², situado em Belo Oriente, na Rua José
Alexandre  de  Alvarenga,  esquina  com Avenida  JK,  Bairro  Alex  Muller,  Distrito  de
Perpétuo Socorro, registrado sob o nº 2.537, Livro 2, Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Açucena.

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.

“OFÍCIO Nº 15/2014*
Belo Horizonte, 10 de março de 2014.
Assunto: Encaminha Projeto de Lei
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  o  anexo projeto  de  lei  que

autoriza  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  a  transferir  recursos
consignados  em  seu  orçamento  para  o  custeio  de  despesas  do  Colégio  de
Presidentes  dos  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil,  como  requisito  formal  para  a
legalidade da transferência de recursos, nos termos expostos na justificativa que o
acompanha.
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Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e consideração.
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI Nº 4.996/2014

Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para
o custeio de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

Art.  1º  -  Fica  autorizado  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  a
transferir,  anualmente,  valor  correspondente  à  anuidade  destinada  ao  custeio  de
despesas, para o Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

Art.  2º  -  A transferência  dos  recursos  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  será
condicionada à celebração de convênio específico com o Colégio de Presidentes de
Tribunais de Justiça do Brasil e ao atendimento do disposto no art. 4º da Lei nº 4.320,
de 17 de marco de 1964, bem como no art. 4º, I, “f”, e no art. 26 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º - Ficam convalidados os pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais em favor do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, a
título de anualidade, no período compreendido entre os anos de 2007 e 2012.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação:  O Colégio de Presidentes de Tribunais  de Justiça do Brasil  é  uma

sociedade civil, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, integrada pelos Presidentes
de  Tribunais  de  Justiça  de  todo o  país,  cujos  objetivos  referem-se à  defesa  dos
princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário, especialmente
do  Poder  Judiciário  Estadual;  à  integração  dos  Tribunais  de  Justiça  em  todo  o
território  nacional;  ao intercâmbio de experiências  funcionais  e administrativas;  ao
estudo e o aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais que possam
ter repercussão em mais de um Estado da Federação, buscando a uniformização de
entendimentos, com foro na Capital Federal.

Importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
firmou-se como uma das lideranças mais  destacadas do Colégio  de  Presidentes,
tendo ocupado, inclusive, a presidência do órgão de direção dessa entidade. De outro
lado, o Colégio de Presidentes consolidou-se como canal privilegiado de interação
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institucional do tribunal mineiro com seus congêneres da federação, o que vem ao
encontro do objetivo de fortalecer as relações e a integração com outros tribunais,
poderes  e  instituições,  elemento  que  consta  expressamente  do  planejamento
estratégico do tribunal.

Com  efeito,  a  troca  de  informações  e  o  planejamento  de  ações  em  contexto
federativo  promovidos  pelos  dirigentes  máximos  dos  tribunais  de  justiça  têm
propiciado avanços conceituais e operacionais em diversos projetos que interessam
ao TJMG, entre os quais se destacam a justiça colaborativa, o PAI-PJ - a cidadania
do louco infrator; modernização do Judiciário e a Implantação do Processo Eletrônico;
novos rumos na execução penal;  penas alternativas; a experiência dos chamados
balcões  de  justiça  e  cidadania  e  a  implantação  do  Sistema  Nacional  de  Fluxo
Eletrônico de Cartas Precatórias.

Ocorre que, como entidade civil sem fins lucrativos, o Colégio de Presidentes não
dispõe  estatutariamente  de  receitas  próprias,  o  que  finda  por  trazer  entraves
operacionais para o custeio das atividades da entidade, razão pela qual ela decidiu
estabelecer,  em 2003, uma contribuição anual  a ser repassada pelos  tribunais  de
justiça que a integram.

A fim de garantir a juridicidade dos repasses, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
encaminhou consulta ao Tribunal de Contas do Estado,  indagando expressamente
sobre a legalidade do custeio de despesas do Colégio de Presidentes com recursos
oriundos  do  TJMG,  bem  como o  instrumento  jurídico  hábil  para  tanto.  Conforme
decisão final unânime do TCE, no âmbito do Processo 896576, publicada em 1º de
outubro de 2013, restou assentado que “é possível a transferência de recursos, a
título  de  custeio  de  despesas,  a  entidades  formadas  pela  associação  de  órgãos
públicos de envergadura constitucional, mediante convênio, desde que autorizada por
lei  específica, prevista na Lei Orçamentária Anual  e em observância às condições
estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  orçamentárias,  conforme  previsto  na  Lei
4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar nº 1001/2000, art. 4º, I, f e art. 26”.

Ainda no intuito de reforçar a juridicidade dos repasses de recursos para o custeio
de despesas do Colégio de Presidentes, é de se anotar que o Tribunal de Contas do
Paraná fixou entendimento de que “é possível o pagamento de anuidade ao Colégio
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Permanente  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça,  ,  entidade  privada  sem  fins
lucrativos, que defende interesses institucionais de relevância pública, condicionado à
existência de previsão orçamentária e celebração do competente instrumento que o
autorize.”  (Acórdão  nº  1371/2010  -  Tribunal  Pleno,  anexo).  Da  mesma  forma,  o
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins posicionou pela juridicidade dos repasses,
nos seguintes termos: “...a referida contribuição (despesa), para ser realizada deverá
observar  incondicionalmente  os  seguintes  requisitos:  estar  plenamente  de  acordo
com as normas que regem a Administração Pública; deverá ser autorizada por lei
específica; atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
estar  prevista  no  orçamento  ou  em  seus  créditos  adicionais,  devendo  ainda  ser
consignada em rubrica própria, cuja despesa destine-se a Pessoa de Direito Privado
sem  fins  lucrativos  e  finalmente  atender  aos  objetivos  propostos  pela  referida
instituição,  que  é  a  defesa  de  princípios,  prerrogativas  e  funções  institucionais,
integração,  uniformização  e  intercâmbio  de  experiências  funcionais  do  Poder
Judiciário em todo o Território Nacional” (Resolução nº 4495/2002).

Na esteira do entendimento das cortes de contas, o encaminhamento do presente
Projeto de Lei tenciona criar as condições legais para realização dos repasses, ao
autorizar expressamente, no art. 1º, a transferência de recursos para o Colégio de
Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil e condicionar o repasse à celebração de
convênio específico com a menção expressa ao respeito às normas legais incidentes
na matéria (art. 2º).

Por  fim,  esclarecemos  que  a  despesa  decorrente  do  PL  correrá  a  conta  do
orçamento consignado ao Tribunal de Justiça e há dotação orçamentária suficiente
para custear essa despesa.”

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

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

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2014

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (…)
§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,
Itabirito,  Itaúna,  Jequitibá,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente  de  Morais,  Santa
Bárbara, Santana do Riacho, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e
Sete Lagoas.”.

Art. 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  alterar  o  §  1º  do  art.  3º  da  Lei

Complementar nº 89, de 2006, a fim de incluir o Município de Santana do Riacho no
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Tal inclusão se justifica pelo fato de esse município apresentar evidente integração
espacial  com  municípios  da  região  metropolitana,  em  especial  Baldim  e
Jabuticatubas,  exercendo e  recebendo influências  não só  deles,  mas também do
núcleo central (Belo Horizonte). Além disso, a distância entre o município e o núcleo
central é de apenas 94km em linha reta e 125km através da MG-010, distância essa
compatível  com a  de  outros  municípios  do  colar  e  até  mesmo da  própria  região
metropolitana, como Itaguara, que dista cerca de 100km de Belo Horizonte.

O colar metropolitano é formado pelos municípios limítrofes da região metropolitana
que são afetados pelo processo de metropolização, definição na qual se enquadra
Santana do Riacho, que mantém vínculos com os municípios citados em importantes
áreas, como a econômica, a educacional, a de transportes e principalmente a turística
e ambiental. Seu Distrito de Serra do Cipó é uma das principais portas de entrada do
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Parque Nacional da Serra do Cipó, um dos principais destinos turísticos que integram
a região, que inclui também território de Jabuticatubas.

A inclusão permitirá que ele se articule com os municípios integrantes da RMBH e
com  órgãos  e  entidades  federais  e  estaduais  para  promover  o  planejamento  em
função da região metropolitana, de modo a apoiar a execução integrada das funções
públicas de interesse comum, que são as atividades ou serviços cuja realização por
parte  de  um  município,  isoladamente,  seja  inviável  ou  cause  impacto  em  outros
municípios da região metropolitana.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo

Perrella. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2013, nos termos do § 2º do
art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.997/2014
Torna obrigatória a instalação de portas giratórias com detector de metais nas casas

lotéricas do Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as casas lotéricas do Estado obrigadas a instalar porta giratória com

detector de metais.
Parágrafo único - O acesso dos clientes às casas lotéricas será feito unicamente

por porta giratória com detector de metais.
Art. 2º - A instalação de portas giratórias com detector de metais nas casas lotéricas

será de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único -  O prazo para a instalação do equipamento a que se refere o

caput deste artigo será de noventa dias contados a partir da data da publicação desta
lei.

Art.  3º  -  O  descumprimento  das  disposições  desta  lei  acarretará  ao  infrator  as
seguintes sanções:

I - multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
II - multa de 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs, na primeira reincidência;
III - multa de 3.000 (três mil) Ufemgs, na segunda reincidência;
IV  -  suspensão  do  alvará  de  funcionamento  pelo  prazo  de  trinta  dias,  após  a

segunda reincidência;



453
____________________________________________________________________________

V - cancelamento do alvará de funcionamento, após a terceira reincidência.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2014.
Fred Costa
Justificação:  No  Brasil,  o  setor  de  casas  lotéricas  vem  aumentando  de  forma

significativa devido ao grande número de serviços prestados por elas, que vão desde
o pagamento de contas e boletos até a realização de jogos de apostas.

Em contrapartida, devido à pequena quantidade de caixas de atendimento e ao
pequeno espaço físico de tais casas, observamos um grande aumento das filas, que
deixam os clientes expostos às condições climáticas e ao risco de assaltos.

Esta proposição visa,  portanto, minimizar  os problemas de segurança e garantir
melhor  atendimento  aos usuários.  Para  tanto,  contamos com o  apoio dos nobres
pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.998/2014
Declara de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com sede no Município

de Brazópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com

sede no Município de Brazópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2014.
Braulio Braz
Justificação: A Associação Tancredo Neves, com sede no Município de Brazópolis,

é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter privado e autônomo, cuja atividade
principal é colaborar com o Centro de Educação Profissional Tancredo Neves como
apoio  administrativo,  financeiro  e  pedagógico.  Além  de  gerir  recursos  financeiros,
contribui  de  forma  diferenciada  para  a  gestão  escolar,  atuando  em  questões
referentes a normatização, controle e desempenho da unidade, objetivando que ela
caminhe para a autogestão.
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A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 6 de outubro de
1989 e foi considerada de utilidade pública, conforme a Lei Municipal nº 11, de 5 de
junho de 1992, podendo firmar convênios com órgãos públicos e atividades afins. Sua
diretoria é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando
que desabone sua conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua
diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções  e  não  distribui  lucros,  vantagens  ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°
12.972, de 1998. Portanto, esperamos o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.999/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caeté 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 Caeté o imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), localizado no Distrito de Roças
Novas, região denominada Engenho do Batista, pertencente ao Município de Caeté,
registrado sob o nº 5.160, a fls. 119 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis
de Caeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
escola  municipal  para  atender  à  necessidade de criação  de novas  vagas  para  o
ensino fundamental.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei 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 no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2014.
Romel Anízio
Justificação: Este projeto de lei que submeto à apreciação desta Casa dispõe sobre
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a doação de imóvel pelo Poder Executivo ao Município de Caeté.
Trata-se de bem público de propriedade do Estado localizado no Distrito de Roças

Novas, em local denominado Engenho do Batista, no Município de Caeté, constituído
de  um  terreno com  extensão de  10.000m²,  com frente  para  a  estrada  de Roças
Novas, devidamente registrado. O imóvel consiste em um terreno ocioso doado ao
Estado por D. Maria José Afonso Inácio, em 4 de fevereiro de 1948.

Diante da necessidade de ampliação das vagas para os alunos dos anos iniciais do
ensino  fundamental,  o  Município  de  Caeté  pretende construir  uma escola  para  o
atendimento às crianças nessa fase de ensino.

Assim, revela-se extremamente oportuno conferir utilidade ao terreno ocioso acima
referenciado,  com  a  construção  de  uma  escola  municipal  que  atenderá  as
necessidades dos alunos que se encontram nos anos iniciais do ensino fundamental,
permitindo ainda que o Município possa assumir definitivamente a responsabilidade
pela manutenção e conservação do imóvel.

Diante  do exposto,  espero contar  com o apoio  dos nobres parlamentares desta
Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.000/2014
Institui  o  Dia  da  Sukyo  Mahikari,  a  ser  comemorado  anualmente  no  dia  27  de

fevereiro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Sukyo Mahikari, que será comemorado anualmente

no dia 27 de fevereiro.
Art. 2º - As comemorações dar-se-ão mediante a realização de eventos, palestras,

seminários, exposições e atividades relacionados à cultura, às tradições e aos rituais
da Sukyo Mahikari.

Art.  3º  -  Fica  assegurado  aos  organizadores  da  programação  dos  eventos
destinados  à  comemoração  do  Dia  da  Sukyo  Mahikari  o  apoio  das  autoridades
constituídas, de modo a facilitar a realização de atos públicos comemorativos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de março de 2014.
Luiz Henrique
Justificação: A proposição em questão visa fixar data para a comemoração do Dia

da Sukyo Mahikari, também conhecida como Arte Mahikari, em Minas Gerais. Prática
de origem japonesa de imposição da mão, a Sukyo Mahikari tem o fito de contribuir
para que sejam colocados em evidência os valores espirituais, sociais, ambientais e
culturais que gravitam em torno de suas atividades, voltadas para o aprimoramento
do ser humano nos campos espiritual, mental e corporal.

A Sukyo Mahikari tem filiais pelo mundo, destacadamente nos continentes europeu
e africano, na América do Norte, na América Latina, na Austrália, na Oceania e em
diversos países asiáticos. É uma prática espiritualista, fundada no Japão, em 1959,
pelo mestre Kotama Okada, nascido no dia 27 de fevereiro de 1901, com a finalidade
de  divulgar  princípios  divinos  como  um  guia  seguro  para  todas  as  pessoas,
independentemente  de  suas  crenças,  raças  ou  nacionalidades.  A Sukyo  Mahikari
baseia-se na ideia de que “a origem do mundo é uma só, a origem de todos os seres
humanos é uma só e a origem de todas as religiões é uma só” e tem como unidade o
Deus Criador, qualquer que seja o nome que receba nas várias religiões e filosofias
existentes no mundo.

A  Sukyo  Mahikari  há  mais  de  30  anos  desenvolve  atividades  nos  estados
brasileiros,  iniciando  por  São  Paulo,  onde  está  a  sede  para  a  América  Latina,
responsável  pela  orientação  dos  seguintes  países:  Peru,  Argentina,  Uruguai,
Paraguai,  Bolívia,  Venezuela,  Colômbia,  Nicarágua e Honduras,  entre outros.  Sua
sede para Minas Gerais está localizada em Belo Horizonte, na Rua Juiz de Fora, 401,
Barro Preto,  onde promove atividades diariamente,  através da ação voluntária  de
seus membros, estando aberta a qualquer pessoa que até lá se dirija para receber a
imposição da mão, independentemente de credo, raça ou nacionalidade.

Para a Sukyo Mahikari, há muito tempo a humanidade vem buscando a verdade e a
felicidade  por  meio  da  ciência,  da  religião,  das  artes,  da  filosofia  e  de  várias
ideologias. Parece ser a hora de a humanidade se livrar dos velhos conceitos, hábitos
e  costumes  da  vida  material  e  estabelecer  um novo  princípio  de  civilização,  que
proporcione a verdadeira felicidade. Ela oferece uma arte espiritual  de purificação
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pela Luz Divina, que elimina as essências tóxicas, espirituais, mentais e físicas por
meio da imposição da mão,  como atestam os seus  membros em relatos  feitos  e
publicados mensalmente.

A preocupação  da  Sukyo Mahikari  se  manifesta  também  em  relação  ao  meio
ambiente. Anualmente são promovidos seminários e congressos no Japão e também
no Brasil, com a presença de cientistas e estudiosos, para consolidar um fórum de
debates na busca da harmonização da ciência e da religião, incluídos setores como
medicina, educação e direito. Os profissionais dessas áreas utilizam-se de métodos
espiritualistas e científicos voltados ao bem coletivo e disseminam as leis e regras de
boa  conduta,  educação  e  civilidade  de  modo  espiritualista.  Cuidam  também  da
agricultura orgânica com fazendas-modelo espalhadas pelo mundo - uma das quais
existente no Brasil, no Município de Guararema (SP) - com a finalidade de multiplicar
e  replicar  o  cultivo  com  o  método  orgânico,  aliado  à  imposição  da  mão,  para  a
colheita de produtos saudáveis, sem ferir o ecossistema.

Através da Arte Mahikari e dos seminários ministrados, há um grande intercâmbio
entre pessoas de diversos países do mundo, em especial do Japão, promovendo um
entrelaçamento de culturas que permite o aprimoramento de seus praticantes. Além
disso,  estimula-se  a  prática  do  turismo,  com  a  divulgação  da  cidade  de  Belo
Horizonte, do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Cabe informar que os Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro já aprovaram projetos com a mesma finalidade e que
em breve o Estado do Espírito Santo também aprovará.

É por essas razões que submeto esta proposição à apreciação de meus pares,
contando com sua sensibilidade para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.331/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 2ª Companhia de Missões Especiais da
Polícia  Militar  que  menciona,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  10  de  março,  em
Ribeirão das Neves, que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de 30kg
de  maconha;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
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providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas em vigor.

Nº 7.332/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 133ª CIA
PM/18º BPM, pela prisão de quatro homens e apreensão de 386 comprimidos de
anfetamina, em 11 de março, em Contagem.

Nº 7.333/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 93ª CIA
PM/28º  BPM,  pela  prisão  de  dois  suspeitos  de  roubar  agências  bancárias  em
Riachinho, em 11 de março. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.334/2014,  do  deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao repórter Marcos Maracanã, apresentador de programa
jornalístico  da  Rede  Record,  pelo  excelente  trabalho  realizado  em  prol  do
telejornalismo  do  Estado,  particularmente  do  Triângulo  Mineiro,  bem  como  pelo
lançamento de seu livro autobiográfico. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  7.335/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a destinação, em
caráter de urgência, de recursos financeiros do BDMG para o cumprimento de 58
contratos do programa Promorar Militar.

Nº 7.336/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos servidores públicos estaduais, policiais civis, militares,
membros  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  e  funcionários  públicos
municipais  que  menciona,  que  participaram  da  operação  Tibum,  em  que  foi
capturada, em 19 de fevereiro, uma quadrilha de criminosos que aterrorizou,  com
roubos a caixas eletrônicos, o Município de Jacutinga, o Sul do Estado e a região de
Campinas (SP).

Nº  7.337/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhada à presidente da República, às Presidências da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional de Segurança
Pública  e  à  Diretoria-Geral  da  Polícia  Federal  manifestação  de  apoio  ao  pleito
referente  à  reestruturação  salarial  e  da  carreira  dos  agentes,  escrivães  e
papiloscopistas da Polícia Federal.
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Nº  7.338/2014,  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 que sejam implementadas ações de combate à criminalidade
em Paracatu.

Nº  7.339/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a construção de
postos policiais em todas as entradas e saídas do Município de Montes Claros.

Nº 7.340/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, juiz de direito,
pela  sentença  condenatória  em desfavor  dos  réus  Srs.  Cláudio  Rogério  Carneiro
Fernandes,  Celso  Roberto  Frasson  Scafi  e  Sérgio  Poli  Gaspar  e  consequente
afastamento de suas atividades de prestação de serviços médicos pelo SUS.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Assuntos Municipais (4) e de Transporte.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa  com  Deficiência,  de  Assuntos  Municipais,  de  Turismo,  de  Administração
Pública, de Política Agropecuária e de Transporte e do deputado Fábio Cherem.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  venho,  com  muita

satisfação, a esta tribuna, já que antes do período de carnaval fui impedido de falar.
Encerraram  a  reunião  para  que  eu  não  falasse.  Senti-me até  importante,  não  é
Marques? Houve um movimento, um acerto para que eu não pudesse falar. Mas, isso
é difícil.

Ontem, vimos desta tribuna um Brasil que existe só no pensamento de quem falava.
O Brasil real não é esse; o Brasil real é o Brasil das estradas péssimas, das rodovias
abandonadas.  Hoje,  na  imprensa,  temos  uma  comemoração:  o  governo  federal
comemora a privatização da BR-040. Na segunda-feira passada, fui com a Comissão
de Segurança Pública a Medina e enfrentei um trecho da BR-116 em que se cobrava
pedágio. É um escândalo cobrar pedágio nessa rodovia. Privatizaram-na. Imaginem:
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logo este governo que falava contra a privatização é o mesmo que privatiza 900km da
BR-040, de Brasília a Juiz de Fora. Diziam as pessoas deste governo: “Fora, FHC,
pois você está privatizando as estradas. Fora, FHC”. Agora, eles mesmos privatizam.

Parece  que  está  tudo  bem  no  Brasil.  Ontem,  o  governo  tomou  uma surra  no
Congresso.  Ontem,  o  PMDB deu uma surra  no  governo federal:  268 votos.  Que
aliança é essa? Parece que está tudo bem no Brasil. Parece que a segurança pública
está  muito  bem.  E  é  interessante,  pois  eles  sobem  à  tribuna  achando  que  essa
questão é culpa do governo de Minas Gerais. Eles não enxergam nada, não veem
que a Polícia Federal está em greve e que temos apenas um patrulheiro da Polícia
Federal para cada 700km de rodovia federal.

Acompanhava hoje um dos noticiários internos da Assembleia Legislativa sobre a
reunião da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas,
em  Capelinha.  Fiquei  impressionado  com  o  uso  dessa  droga  naquela  cidade,
deputado Doutor Wilson Batista. Minas Gerais produz  crack? Minas Gerais produz
cocaína? Não, isso vem de outros países. Entretanto, sobe à tribuna o pessoal do
governo federal para dizer que o problema é de Minas Gerais. Coloquem policiais
federais nas fronteiras.

Temos a informação de que o Exército Brasileiro, ao meio-dia, manda os militares e
soldados embora porque não tem dinheiro para fazer almoço para eles. Essa é a
verdade do Brasil.  É um escândalo o que o governo federal  está fazendo com o
Exército, com a Polícia Federal. São 8 mil policiais federais para cuidar de nossas
fronteiras, de nossas divisas. Imaginem que tivemos que contar com a união das
polícias  de  São  Paulo  e  de  Minas  Gerais  para  enfrentar,  em  uma cidade  como
Itamonte,  criminosos  com  armas  pesadas,  contrabandeadas  de  outros  países,  e
bananas de dinamite.  E nossos policiais  foram para lá  enfrentar esses criminosos
internacionais.

Mas parece que está tudo bem no Brasil. Ontem, subiram à tribuna para falar contra
o governo do Estado, contra a Polícia Militar, contra a Polícia Civil, pois os estados
devem dar conta disso. Vejo aqui o deputado Tadeu Martins Leite. Lá no Norte de
Minas, temos um policial rodoviário federal para cada 700km de rodovia. E, quando
há concursos, colocam os patrulheiros rodoviários federais no Rio de Janeiro, e não
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em Minas Gerais.  Outro dia, o deputado Sargento Rodrigues foi  aqui acusado de
estar do lado do governo do Estado porque cobrou que nas nossas fronteiras deveria
haver Exército e Polícia Federal. Disseram que ele está do outro lado. Mas que lado é
esse? Ele está do lado da população.

Já  pedi  ao  deputado  Sargento  Rodrigues  para  não  me  mostrar  a  foto  do  Cb.
Vandec, pois atiraram nele com uma arma antiaérea, e não podemos reconhecer o
corpo de uma pessoa que é atingida por essa arma poderosa, capaz de destruir um
carro-forte.  E  vêm  aqui  dizer  da  tribuna que  a  culpa  é  de  Minas  Gerais.  Vamos
assumir. Esse governo é o pior da história do Brasil em termos de segurança pública.
Oitenta e sete por cento de tudo que é colocado nessa área vêm dos governos dos
estados, e 13% do governo federal.

É o governo que, na história, mais afrouxou, mais abrandou as penas. Temos de
mudar a lei  de execução penal em Minas Gerais, porque o governo federal não a
mudará.  Parece  que  não  está  acontecendo  nada.  Culpo  o  governo  federal  pela
insegurança  no  Brasil.  Viajei  para  o  exterior  semana  passada.  Qual  a  primeira
pergunta  feita  pela  imprensa?  Foi  o  que  aconteceu  com  a  segurança?  Não
perguntaram o que aconteceu em Minas, mas o que aconteceu com a segurança no
Brasil. A Bahia teve quase 400% de aumento no número de homicídios. Eu culpo o
governo do PT da Bahia? Não, porque tudo foi causado pelo tráfico de drogas, pelo
contrabando de armas, por tudo o que chega de outros países. E o governo federal e
seus representantes acham que está tudo bem, que pedirão votos e os daremos em
Minas Gerais, com as estradas do jeito que estão, com o abandono do metrô, com o
abandono do Anel Rodoviário, com o abandono da 040 e da 381, com a falta de
policiais rodoviários federais, com a Polícia Federal abandonada aos cacos nas ruas,
pedindo para ser reconhecida e respeitada?

Apoio o deputado Sargento Rodrigues, estou ao seu lado. Ele está correto, mas foi
acusado de estar do lado de determinado governo por cobrar a presença do Exército
e de policiais militares nas fronteiras, para impedir a entrada de armas e drogas no
nosso estado. Na verdade, estamos colocando os policiais militares e civis em risco,
porque,  com armas de pequeno calibre,  eles  têm de enfrentar  fuzis  de 9mm dos
criminosos. O governo federal abandonou as fronteiras, abandonou o povo mineiro e
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brasileiro. É isso o que está acontecendo.
O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre deputado João Leite, gostaria

inicialmente de dizer que concordo plenamente com tudo o que V. Exa. afirma da
tribuna, mesmo porque é isso o que estamos dizendo há bastante tempo. O delegado
da Polícia Federal de Uberlândia, Dr. D'Ângelo, relatou que deu publicidade à matéria
do jornal  O Tempo  e durante um ano e meio foram apreendidos 5.000kg de pasta-
base  de  cocaína  apenas  na  região  do  Triângulo.  Imaginem  quantas  drogas  têm
passado pelo Triângulo e por todo o Estado! Em apenas 30 dias, foram apreendidas
3t  de  maconha  na  região  metropolitana,  sendo  1.200kg  em  Lagoa  Santa  e
Vespasiano e 2t em Ribeirão das Neves. Temos prestigiado os policiais.

Ainda se encontra em andamento a operação sobre o assalto ocorrido na cidade de
Riachinho, praticado por cerca de oito marginais armados com fuzis AR-15 e AK-47 e
metralhadoras de 9mm. É bom que o cidadão que está nos acompanhando pela TV
saiba que esse armamento não é fabricado no Brasil. O AK-47 é um modelo russo, a
metralhadora  de  9mm  é  israelense.  As  armas  americanas,  alemãs  e  israelenses
passam livremente pelas fronteiras.

Direi  novamente  que  o  governo  do  Estado  tem  responsabilidade,  sim,
diferentemente  do  que  apontou  o  deputado  Rogério  Correia,  e  nós  fazemos
cobranças, principalmente este deputado.

Não  posso  ficar  cego  e  digo,  sem  nenhum  medo  de  errar,  que  50%  de  toda
população carcerária nos presídios brasileiros - não é de Minas Gerais - estão lá por
condenação pelo tráfico  de  drogas ou,  gravitacionalmente,  puxado pelo  tráfico de
drogas:  cometeu o  homicídio  em nome do tráfico;  o  arrombamento  em nome do
tráfico; o roubo à mão armada em nome do tráfico; a formação de quadrilha em nome
do tráfico. Isso graças à incompetência, à omissão e à irresponsabilidade do governo
federal, porque a competência para patrulhar as fronteiras, fiscalizar contrabando de
armas, o descaminho e o tráfico de drogas é da polícia da União.

Agora  trago  a  V.  Exa.  uma notícia:  o  sindicato  dos  policiais  federais  de  Minas
Gerais, na pessoa do agente federal Rodrigo Porto, esteve em meu gabinete e já
aprovamos  ontem  o  requerimento  de  reunião  em  que  ele  vai  apresentar  a  total
falência  da  Polícia  Federal  no  Brasil.  Ele  apontará  os  números  e  vai  mostrar  o
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descaso da presidência da República em relação à questão salarial e à carreira dos
policiais federais no Brasil. Isso é o pior, porque reflete decisivamente no combate à
criminalidade e à violência, naquilo que compete à polícia da União, chamada Polícia
Federal. Mas o governo, repito, é completamente omisso e irresponsável. Ele quer
que os estados se lixem, se danem. Enquanto isso, o que estamos cobrando aqui na
tribuna nada mais é do que o dever do governo federal, que abandonou a população
brasileira nesse aspecto.

O deputado João Leite* - Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. V. Exa.
trouxe  esses  dados  sobre  o  abandono  da  Polícia  Federal.  Imaginem:  o  governo
federal criou uma guarda nacional que recruta policiais dos estados. Ora, quantos
policiais a mais Minas Gerais terá de ter? E os outros estados? Imagine, deputado, o
governo do Paraná criou um batalhão da polícia militar na fronteira, não aguenta mais
o abandono. Na verdade,  há um total  abandono por parte do governo federal  em
nossas fronteiras. É isso o que a Polícia Federal está contando para nós. Às vezes,
falamos que o contingente da Polícia Civil de Minas Gerais é pequeno, tem 10 mil
homens, e a Polícia Federal tem 8 mil homens para cuidar de 11.000Km de fronteira.
O nosso Exército  não  tem almoço.  O governo  federal,  o  governo do PT,  não dá
almoço para o Exército Brasileiro.

Outro dia fui convidado a visitar uma unidade do exército lá da Vila Oeste. A última
coisa que eu coloco no prato é a carne. Servi a salada, deputado Tony Carlos, depois
o arroz,  o feijão e procurei a carne. Aí,  líder Bonifácio Mourão, o comandante da
unidade dirige-se a mim e diz assim: “Desculpe-me, deputado,  não temos carne”.
Vejam: o governo federal não dá carne para os soldados do Exército, para os oficiais
do Exército. Estava em um cassino daquela unidade do exército, mas não tem carne
para os militares.

E eles vêm aqui nesta tribuna falar do governo de Minas e colocar sobre as costas
do governo de Minas essa crise da segurança no Brasil. As pessoas estão com medo.
Mas eles acham que não está acontecendo nada com eles. Mas, irão ver, durante a
campanha, as estradas que não fizeram. Vocês irão ver o abandono das pessoas, as
famílias atingidas pelo crime, pelo tráfico de drogas, os usuários, os dependentes das
drogas. O governo federal acha que não está acontecendo nada no Brasil, que está
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uma maravilha, mas vão tomar um susto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  boa  tarde.  Gostaria  de
cumprimentar os convidados que estão em nossas galerias.

Sr. Presidente, por várias vezes já ocupei a tribuna desta Casa para trazer uma
grave denúncia que continua persistindo. Ela merece que este deputado continue a
denunciar em nome do cidadão, em nome daquele que paga imposto, daquele que
quer um estado funcionando a serviço do coletivo; em nome do cidadão que deseja
que cumpramos o nosso dever de denunciar, de fiscalizar, exercendo na plenitude
nosso mandato.

Deputado  Hely  Tarqüínio,  presidente,  recebi  um  convite  para  participar  de  uma
solenidade na data de ontem (- Lê:) “O presidente do Tribunal de Justiça Militar de
Minas Gerais, juiz Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, tem a honra de convidá-lo para a
sessão solene de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça Militar  de Minas
Gerais para o biênio 2014-2015. Para presidente o juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos.”

Deputado Inácio Franco,  quando recebi  esse convite eu disse:  agora foi  a  gota
d'água. Primeiro, porque tiveram até a ousadia de enviar um convite desse a este
deputado. Esse tribunal já não deveria existir há muito tempo, porque é um tribunal de
conluio,  de  compadrio,  onde não há o  que nós  advogados  chamamos de devido
processo legal, amplo direito de defesa e contraditório. Não há nada disso, há uma
ineficiência absoluta, deputado Inácio Franco. Para que serve esse tribunal para a
sociedade?  Alardearam  e  disseram  que  esse  tribunal  vai  julgar  os  policiais  e
bombeiros  mais  rápido,  demonstrando à população que ele  pune alguém. É uma
falácia. Esse tribunal só pune a base, é um tribunal dos arranjos. Esse moço que
assumiu a presidência ontem é de uma incompetência que não há como medir.

Mas há algo mais que nos preocupa, deputado Inácio Franco. Quando chegou o
convite,  pensei  em  olhar  no  site do  Tribunal  de  Justiça  Militar  para  ver  se  eles
tomaram um pouco de consciência, para ver se não continuavam com a farra salarial.
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Deputado Inácio Franco, no trimestre de outubro, novembro e dezembro, apenas 13
juízes gastaram R$2.289.431,09. Se V. Exas. fizerem a conta, acharão algo em torno
de R$176.000,00 pagos a cada pessoa naquele tribunal.

Com relação aos juízes da primeira instância, deputado Inácio Franco, aos seis
juízes da auditoria, não há por parte deste deputado absolutamente nenhuma queixa,
porque são juízes  togados,  concursados.  São,  portanto,  pessoas  que merecem o
respeito  deste humilde  advogado,  que infelizmente já  tentou  até  advogar  naquela
corte; são juízes que fundamentam as sentenças que proferem. É o caso da Dra.
Daniela, juíza da 2º ou 3ª Auditoria, doutora em direito constitucional pela UFMG e
que de vez em quando tem uma sentença reformada pelo Cel. Sócrates Edgard dos
Anjos.

Esse  moço,  quando  foi  designado  juiz  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  cargo
equiparado ao de desembargador, sequer tinha sido aluno do 1º período de direito.
Esse moço não sabe sequer conceituar processo e está longe de saber o que é. Mas
a competência continua a pairar.

Deputado Inácio,  tivemos oportunidade de copiar  do  site do  Tribunal  de  Justiça
Militar dados sobre abusos salariais, para que V. Exas. possam se certificar do que
está acontecendo na instituição. O juiz Cel. Sócrates Edgard dos Anjos, no mês de
dezembro de 2013,  recebeu  a  bagatela  de  R$81.135,79,  sendo que o  salário  de
desembargador, em Minas Gerais, a partir de 1º/1/2013, é de R$26.589,00. Qual é a
matemática? Qual  é  a  fórmula  mágica  que  fez  com que chegasse  ao salário  de
R$81.135,79 no mês de dezembro?

Mas não foi só ele que recebeu esse valor. O juiz Cel. PM Rúbio Paulino Coelho
recebeu R$81.135,79, ultrapassando o salário da presidência. O juiz Cel. PM Osmar
Duarte Marcelino recebe R$85.778,43. Vou repetir esses valores para que o cidadão
que  está  vendo  a  TV Assembleia  entenda  melhor.  O  salário  do  desembargador,
deputado Fabiano Tolentino, que é o aquele a que deveriam estar vinculados, é de
R$26.589,00. O valor que mencionamos é quatro vezes o salário do desembargador.
Qual é a fórmula? Qual é a matemática?

Eles falam que no mês de dezembro recebem o 13º salário e 1/3 de férias. Fizemos
as contas, mas não conseguimos chegar aos números e à multiplicação do salário.
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Eles dizem que recebem esse valor somente nos meses de dezembro e julho. O Cel.
Rúbio, tentando explicar-se, disse à Rádio Itatiaia que eles só recebem esse salário
nos meses de dezembro e julho por causa das férias.

Deputado Inácio, no mês de janeiro de 2014 o salário do desembargador era de
R$26.589,00.  Vamos às mesmas pessoas:  o juiz Cel.  Sócrates Edgard dos Anjos
recebeu R$46.727,00; o juiz Cel. Rúbio Paulino Coelho recebeu R$46.727,00; o juiz
Cel. Osmar Duarte Marcelino recebeu R$49.428,00. Não dá para entender, deputado
Fabiano Tolentino. Eles dizem que recebem esses valores altos somente em julho e
dezembro, porque em janeiro não há o 1/3 de férias, não há gratificação natalina. Mas
o desembargador ganhou dois salários, que se supõe ser o salário deles. Isso é algo
inescrupuloso. Não dá para entender como esta Casa fica inerte a essa situação.

Já tomei três iniciativas nesta Casa. Primeiramente, apresentei uma proposta de
emenda  à  Constituição,  junto  ao  deputado  Inácio,  considerando  o  previsto  na
Constituição da República para os ministros do STF. É só dar uma olhadinha no art.
101 da Constituição da República: para ser juiz do STF é preciso ter conduta ilibada e
notório saber jurídico, mas, para ser juiz do Tribunal de Justiça Militar,  somente é
preciso ser coronel.

Apresentei uma proposta de emenda à Constituição para se exigir esse requisito.
Ela está parada.

Apresentei um pedido de CPI para investigar a farra dos salários, para dizer ao
cidadão de Minas Gerais que não estamos de braços cruzados, que queremos uma
investigação séria,  mas a  CPI  não anda,  não sai  do  papel.  Por  último,  deputado
Inácio Franco,  quando percebi  que a CPI não poderia ir  para frente,  parti  para a
comissão especial, mas ela também continua parada, não anda. Então, não andam
nem a CPI nem a comissão especial.

O que a Assembleia Legislativa deve a esse tribunal? Será que Assembleia deve
alguma coisa? Será que há algum deputado aqui que será julgado nesse tribunal?
Pelos meus parcos e humildes conhecimentos, o foro para julgamento de deputado é
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e não tribunal de injustiça militar.
Mas o cidadão não pode continuar pagando essa conta, Inácio. Não posso admitir
que, se o teto salarial de desembargador de Minas Gerais - estou falando do máximo
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- é de R$26.589,00, um juiz coronel ganhe R$85.000,00 por mês. Qual é o milagre da
multiplicação? E esse juiz foi à Rádio Itatiaia e explicou que nesse valor há 1/3 de
férias e a gratificação natalina, mas, no mês de janeiro, recebeu R$49.000,00. Olha,
não há explicação.

Denunciei, nesta mesma tribuna, que eles estavam recebendo diária. Para ir aonde,
se a Justiça militar em Minas Gerais é sediada somente em Belo Horizonte? Não há
justiça militar em Contagem e Nova Lima. Mas descobri, deputado Fabiano Tolentino,
que estavam requerendo o pagamento de diária porque os juízes coronéis estavam
indo a Uberlândia, a Lavras, a Montes Claros dar palestra dentro de quartéis. Ora,
gostaria que algum deputado que, talvez, tenha um pouco mais de conhecimento, me
apontasse qual é o respaldo legal que o servidor público, que o membro de poder tem
para ganhar diária para proferir  palestra. Tenha a santa paciência!  A jurisdição da
Justiça Militar, na prática, só ocorre em Belo Horizonte, porque sua sede está em
Belo Horizonte, bem como as auditorias.

Quero aqui repetir, deputado Fabiano Tolentino, que não sou contra a Justiça Militar,
mas contra o tribunal, porque é uma casa de compadres, de conluio, de compadrio.
Lá não existe o que nós, advogados, gostamos de exercer,  que é fazer uma bela
defesa, examinando teses de renomados juristas, doutrina, jurisprudência e conhecer,
verdadeiramente, o que é o processo. Lá não existe. Lá vale a vontade, o interesse
do coronel  que está julgando.  Muitas  vezes,  um outro coronel  da ativa, deputado
Doutor  Wilson  Batista,  liga  para  o  ex-colega  coronel,  que  é  juiz,  e  fala  que
determinados policiais são muito enrolados e pede para que não sejam absolvidos.
Quando  é  assim,  lá  na  auditoria  da  Justiça  Militar  já  foi  determinada  a  sua
reintegração, já foi concedido o direito, mas fundamentado por juiz.

Aqui quero, mais uma vez, deixar claro que os juízes da seis auditorias militares
têm o meu respeito, a minha admiração, mas o Tribunal de Justiça Militar é uma farra,
uma casa de compadres, um conluio e não serve para a sociedade.

Enquanto uma juíza em Belo Horizonte e vários juízes estão com 15 mil processos,
cada juiz do Tribunal de Justiça Militar está com 800. Para que isso serve para a
sociedade? O custo é muito alto, há uma farra de salários, e para a sociedade não há
nada que seja produzido. Podemos pegar a comarca de V. Exa., de Divinópolis, e
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vamos  encontrar  juízes  com 10,  12,  15  mil  processos,  enquanto,  no  Tribunal  de
Justiça Militar, vamos encontrar um juiz coronel com 800 processos por mês. Não
serve para a sociedade. Tem de acabar, e temos de acabar com a farra dos salários,
com esse circo, com esse conluio, com esse compadrio, que é o tribunal de injustiça
militar em Minas Gerais.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio; deputados,

deputadas, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, senhores e senhoras que
nos acompanham das galerias, boa tarde. Ocupo novamente esta tribuna para tratar
de temas que me preocupam com relação ao Estado de Minas Gerais.  Vou falar
primeiro da educação pública, porque estamos com um problema sério nessa área:
as escolas estaduais não começaram o ano letivo em várias partes do Estado; muitas
estão com problemas. Já me referi aqui ao Reinventando o Ensino Médio, mas agora
estou cheio de demandas no meu gabinete relativas ao ensino noturno. O governo do
Estado está dando um jeito de diminuir as vagas no ensino noturno e dando a isso
um  nome  até  difícil  de  pronunciar:  “diuturnização”,  o  que,  na  verdade,  significa
extinguir o turno da noite e deixar apenas o turno diurno, diminuindo o número de
vagas. Só pode haver turmas noturnas de alunos que levarem carteira assinada -
quem não tiver carteira assinada não pode mais se matricular  no ensino médio à
noite.  É  a  nova  invenção do Reinventando o  Ensino  Médio;  a  nova invenção do
governo do Estado. Minas avança! Agora avança contra o turno da noite nas escolas;
avança contra os estudantes. Minas avança! Fico impressionado.

Mas também na área da saúde o governo arrumou um jeito mais fácil de resolver o
problema.  Na  educação,  diminui  ou  acaba  com  o  ensino  noturno;  aí,  termina  o
problema.  Se não há aluno nem escola,  não há problema.  É uma boa forma de
resolver, não é? Os alunos ficam sem aula, mas aquele problema não existe mais. Se
não há nem aula, não há problema. No caso da saúde, o governo agora arrumou uma
boa:  colocou como secretário  de  Saúde um delegado.  O delegado vai  prender  o
mosquito  da  dengue.  O  secretário  anterior  havia  dito  que  o  problema  eram  as
eleições  e  os  mosquitos  diferentes.  Ora,  o  mosquito  diferente,  como eu  disse  à
época, só vinha para Minas Gerais. Para os outros estados ele não ia; só ficava em
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Minas. O mosquito respeitava as fronteiras. Como não tinha passaporte para outros
estados,  só  ficava  em  Minas.  Então,  aquele  mosquito  que  infernizou  a  vida  dos
mineiros só ficava em Minas. Não foi para São Paulo, porque não tinha passaporte.
Agora, colocaram outro secretário que vai prender o mosquito da dengue, pois é um
delegado. Chamam de meritocracia. É tudo por mérito no governo do Estado.

Agora, vem a nova, na área da segurança pública. Atenção, telespectador e povo
mineiro, porque vou falar os motivos de haver problemas na segurança pública no
Estado. Quem vir  um assaltante,  presenciar um assassinato ou vir  aumentando o
número de homicídios, latrocínios e roubos pense nas fronteiras. A Polícia Militar não
tem nada a ver com isso, porque é um problema de fronteiras.

A segurança pública deixou de ser um problema de Minas Gerais. O governo do
Estado não encara os problemas. É isso que me irrita, isso é o que estou querendo
dizer. Na educação, ele não encara o problema e acaba com o ensino noturno. Na
saúde,  ele  não  encara  o  problema,  e  põe  um  secretário  delegado  para  prender
mosquito  da  dengue,  mas  não  encara  o  problema  da  dengue  como  sendo  um
problema mineiro. Há sempre uma desculpa de que é problema da Dilma, do governo
federal. Então, para que está aqui o Prof. Anastasia governando Minas? Para que o
PSDB quer concorrer ao governo do Estado? Para reclamar do governo federal? Isso
não precisa. Você coloca um governador para ver se ele resolve os problemas. Se
você  coloca  um  governador  para  atacar  o  governo  federal  e  dizer  que  ele  não
consegue resolver os problemas, porque são todos do governo federal,  então não
concorra  ao  governo  de  Minas,  concorra  somente  ao  governo  federal.  Deixe  o
Aecinho concorrer ao governo federal e não concorra em Minas. Porque, se ganhar o
candidato do PSDB, ele vai fazer o quê? Ficar choramingando que o problema é do
governo federal? Vai passar quatro anos dizendo isso? Imaginem se a Dilma e o Lula,
ao invés de procurarem resolver os problemas, ficassem falando que a culpa era do
Fundo Monetário Internacional, do FMI, e não governassem o Brasil? Será que assim
o Lula teria sido reeleito, a Dilma teria sido eleita? E vai ser reeleita. Não o seria, se
ela  ficasse  jogando  a  culpa  no  Obama.  Não  é  verdade,  deputado  Tony  Carlos?
Imaginem se o Lula se sentasse lá e falasse que a culpa era do Obama ou do FMI, e
não governasse.
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Agora, aqui em Minas, não vejo um deputado da base do governo vir aqui dizer:
segurança pública, estamos fazendo isso, isso e isso. Não. O deputado da base do
governo vem aqui e diz que a culpa é da Dilma de haver drogas lá nas fronteiras, que
sabemos que eles fazem plantio de droga na Bolívia e no Paraguai. Aí a Dilma vai
falar: “é mesmo, estão plantando droga lá fora, ela entra aqui”. Não dá. Esse chororô
tucano ninguém aguenta! E aqui fica o curral dos Neves, como se o problema fosse
algo  que  ninguém  pode  resolver  porque  o  senador,  lá  do  Rio,  fala:  “Em  Minas
ninguém mete a mão. Ali é meu. Eu botei até delegado para prender mosquito da
dengue”. Meritocracia. E aqui fica sendo o curral dos Neves.

Eu fiz questão de verificar a Constituição do Estado, porque há deputado que agora
se esquece de que segurança pública tem a ver com o Estado. Art. 5º: “Às polícias
militares, cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”. Vejam bem,
assalto, assassinato, homicídio, latrocínio, roubo. Tem de procurar dar um jeito, não
adianta  dizer  que a  culpa é  da  Dilma,  senão,  não se governa.  É  impressionante
passar tantos anos que o PSDB está aí e não assumir que a segurança pública no
Estado  vai  mal.  Ao  não  assumir  que  a  segurança  pública  do  Estado  vai  mal  e
continuar a dizer que a culpa é da Dilma, ele nem se preocupa em resolver as coisas,
pessoal. É isso que estou dizendo.

Concederei aparte a V. Exa., deputado Doutor Wilson Batista.
Nós  temos  aqui  um  governo,  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  completamente

inoperante. Aliás, não temos governo, temos um comitê eleitoral do Aécio. Então, ao
invés de resolver o problema, é preciso dizer que o problema é da oponente do Aécio.
É isso que tem acontecido em Minas Gerais, infelizmente. Aqui não há governo, há
uma central  de  reclamações  e um comitê  do  senador  Aécio  Neves.  Ora,  tem de
resolver o problema de segurança pública. Os índices de Minas são piores do que os
de  outros  estados,  até  mesmo os  daqueles  que fazem  fronteira  com  Paraguai  e
Bolívia. Os índices aqui estão piores. Aqui está havendo mais roubo que em outros
Estados,  o  índice  aumentou.  São  dados  concretos  apresentados  pela  segurança
pública. Agora, o que este governo vai dizer em relação a isso? A culpa é da Dilma.

Então, para que o PSDB quer governar Minas? Para ficar jogando para os outros a
responsabilidade? Ora, governador  Anastasia, ora, base do governo, assumam os
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problemas  de  Minas,  procurem  dar  solução.  Há  quanto  tempo  vocês  estão
governando Minas para ficar com esse chororô? O povo mineiro já não aguenta isso
mais.  São  assaltos,  homicídios,  roubos.  Isso  é  porque  a  polícia  militar  não  está
sustentada da forma que deveria estar. Essa é a verdade. Não fiquem passando a
bola para os outros não. Eu sei que o Aécio quebrou Minas, mas mesmo com Minas
quebrada, o Anastasia foi eleito para governar e não para chorar. É isso que tem de
ser dito aqui, na Assembleia Legislativa. Parem com essas coisas. É um nhem-nhem-
nhem, um tró-ló-ló, um chororô. Só isso que se faz aqui na Assembleia Legislativa,
reclamam e não agem. O povo quer ação. O que vai ser feito em relação à questão
de segurança pública pelo governo de Minas? O governador tem de responder isso.
Se ele não responde isso, ele não governa. É isso que penso sobre esse tema.

Não quero nem voltar a falar de segurança pública que é até chato. Os dados são
óbvios. A população está reclamando que está havendo menos segurança do que
havia antes, nas ruas de Belo Horizonte.

Isso acontece porque há falhas. A Polícia Militar não está com o pessoal suficiente e
às vezes não tem sequer papel higiênico. Além disso, não tem concurso e há menos
gente. Ou não tem? Por que não funciona a assistência técnica, a Emater, no interior?
Porque não há técnico.  Não adianta dizer  que é  por  causa da Dilma,  da batata,
porque não choveu, do não sei o quê, do café, nhem-nhem-nhem. A Emater vai ou
não resolver o problema? Chega de nhem-nhem-nhem e chororô. Quantos anos só
estão chorando.

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Meu  caro  deputado  Rogério
Correia, quero agradecer-lhe o aparte e dizer que não é só o governo de Minas quem
lamenta hoje o país no qual estamos vivendo, mas também o mundo inteiro. Olhe a
revista francesa, uma das principais da França, dizendo: “O mundial do medo”. Alerta
a revista francesa no Brasil. A Copa do Mundo será feita no Brasil como um todo.
Então, não é só Minas Gerais que está com medo, mas também o Brasil e todo o
mundo.  Estão  estampados  na  cara  de  toda  a  população  mundial  o  medo  e  a
insegurança hoje no Brasil. Não é só o governo de Minas que está preocupado com a
segurança no Estado.  Minas Gerais  e o mundo inteiro estão preocupados com a
violência que estamos vivendo hoje no Brasil.  A culpa disso não é apenas de um
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governador,  mas  também  do  Estado  brasileiro  que  hoje  está  realmente  sem
comando.

Conforme a revista, está estampado mundo afora que onde está escrito “Ordem e
progresso” na bandeira brasileira há uma tarja preta com a inscrição “Estado de luto”.
O mundo inteiro está vivendo essa preocupação enorme com o Brasil.

O deputado Rogério Correia* - Deputado Doutor Wilson, desculpe-me interromper
V. Exa....

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Todos estão...
O deputado Rogério Correia* - Queria ouvir o que o governo de Minas fará.
O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - O governo de Minas tem cumprido

o seu papel.
O deputado Rogério Correia* - Agora, fazendo chororô para jogar a culpa no capital

internacional, não resolveremos.
O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, vocês

precisam fazer... Precisamos alertar...
O deputado Rogério Correia* - Vou conceder aparte ao deputado Paulo Guedes,

porque não é possível um deputado do governo mineiro ficar aqui protocolando e não
fazer nada. A população na aguenta mais esse lero-lero. O que o governo de Minas
fará pela segurança pública? O que melhorará na Polícia Militar? Vocês têm o dever e
a obrigação de dizer  isso aqui.  Concedo aparte ao deputado Paulo Guedes.  Não
aguento mais chororô do governo. O governo do Estado não faz nada e fica esse
chororô falando da Dilma. Quero saber o que o governo de Minas fará pela segurança
pública a não ser chorar. Concedo aparte ao deputado Paulo Guedes.

O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  é
impressionante como a bancada governista na Assembleia não tem mais o que falar
nem como defender  por  que a segurança em Minas virou  vergonha nacional.  No
Norte de Minas assalta-se uma agência bancária por dia. Todos os dias o mesmo
grupo de bandidos assalta uma agência bancária ou dos Correios. Todo santo dia
escolhem uma cidade. Não tem policiamento. Está tudo sucateado. Não tem nada.
Aliás,  não  é  só  a  segurança,  deputado  Rogério  Correia.  Acabei  de  receber  um
telefonema  do  vereador  Rodrigo  Cadeirante,  de  Montes  Claros.  Desde  janeiro  a
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Escola  Normal,  maior  escola  estadual  de  Montes  Claros,  está  sem  merenda.
Retiraram 60% do pessoal de limpeza do Conservatório Lorenzo Fernandes. Querem
escravizar agora duas funcionárias para limparem a escola inteira. Isso é o que está
acontecendo  lá.  Era  só  para  registrar  e  saber  que  não  é  só  segurança.  Eles
quebraram foi de forma generalizada.

O deputado Rogério Correia* - E a culpa é da Dilma.
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, qual é o

tempo que V. Exa. me concede para o aparte, a fim de não cortá-lo também?
O deputado Rogério Correia* - V. Exa. pode dizer. Só espero que tenha algo a dizer

em favor do governo do Prof. Anastasia.
O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - A minha preocupação é essa. Primeiro,

V. Exa. sempre usou essa tribuna para falar mal do senador Aécio Neves e não se
referia ao governador Anastasia. Mesmo antes de falar em candidatar-se senador, o
governador  Anastasia  já  estava  com  70%  na  pesquisa.  Agora  V.  Exa.  já  está
começando a falar mal dele. Logo, o interesse é visivelmente eleitoreiro. Isso precisa
ficar bem claro, deputado Rogério Correia. Já que V. Exa. diz que é para falar o que
fez,  é  preciso  ficar  claro que fez,  sim,  penitenciárias.  No início  do  governo Aécio
Neves, havia aproximadamente 5 mil detentos, hoje há em torno de 50 mil.

É lamentável dizer isso, mas é necessário, é preciso prender os bandidos, é preciso
prender os traficantes de drogas.

Por falar em drogas, V. Exa. sabe que a raiz dos crimes, em Minas e no Brasil, é a
droga.  Dos  crimes  violentos  e  dos  crimes  de  modo  geral,  particularmente  dos
violentos contra a pessoa, 80% tem origem na droga. Onde está a causa da droga?
Como a droga entra no Brasil? V. Exa. não quer que fale, mas é preciso esclarecer,
isso é a título de esclarecimento. Quem pode impedir que a droga entre no Brasil?
Minas Gerais não produz droga, não tem plantio de ervas produtoras de drogas em
grande escala, não tem produção de cocaína. Ela vem da Bolívia, da Colômbia, e
assim por diante. Onde está, quem poderia fazer alguma coisa nesse sentido?

Para  terminar,  agradeço  a  atenção  de  V.  Exa.,  quero  dizer  que  o  problema  é
nacional,  a  segurança está  descontrolada nacionalmente.  Pergunte  ao  Maranhão,
pergunte a São Paulo, pergunte ao Rio de Janeiro, a Brasília, e assim por diante.
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O deputado Rogério Correia* -  Agradeço a V.  Exa. Só faço um apelo ao nosso
governador  do  Estado:  que melhore  a  segurança pública  em Minas.  O  povo não
aguenta mais. Pare de chorar, governador, e melhore a segurança pública de Minas
Gerais. Precisamos disso.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  demais

deputados e deputadas, essa questão da segurança pública foi discutida aqui várias
vezes.  Volto  ao  pronunciamento  da  semana  passada:  estados  e  municípios  sem
receita, sem recurso público não vão fazer o que tem de ser feito. Não adianta falar
aqui que é chororô, não adianta nada. Estamos vivenciando uma realidade em que a
União não ajuda em nada estados e municípios.

Vou conceder depois aparte, mas antes gostaria de dizer rapidamente o seguinte:
quando vêm aqui criticar Minas Gerais, não aceitam de jeito nenhum que critiquem o
Brasil. É como se o Brasil  estivesse vivendo no país da Alice, das maravilhas, as
maravilhas do PT. Eles não aceitam. Quando falamos aqui, dizem que estamos com
chororô,  que estamos nervosos,  mas isso a mim não afeta porque fui  eleito  para
chegar aqui falar o que quero, o que penso; não ofendo ninguém, mas coloco a minha
posição clara e objetivamente.

Hoje escolhi um tema que está na Folha de S.Paulo. Vou ler para vocês. A Folha de
S.Paulo de hoje diz o seguinte: “Torcida elétrica”. A culpa do problema é da Cemig de
Minas Gerais, é o que eles dizem. Em tudo, Minas Gerais é culpada. Então vamos lá:
“Torcida elétrica.  O setor de eletricidade no Brasil segue submetido à ansiedade, na
ausência de um planejamento consequente para afastar de vez o risco de apagões,
localizados ou não. Até as cidades que sediarão a Copa do Mundo podem...”  -  a
gente torce que não,  viu,  deputado Inácio Franco,  a gente torce que não “...viver
surpresas desagradáveis durante o evento.

Na  ponta  da  produção,  a  energia  armazenada  nos  reservatórios  de  usinas
hidrelétricas ainda suscita desconforto. O nível das represas do Sudeste e do Centro-
Oeste, onde se concentram cerca de 70% da capacidade geradora instalada no País,
está na marca de 35,5%. Em 2001, ano do grande apagão,...” - quando criticaram
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Fernando Henrique,  quase o mataram -  “...o  nível  fechou fevereiro  em 33,5% no
Sudeste”. Já está, deputado Inácio Franco, em 35%. “É incerto, agora, que chegue ao
final  de  abril,  quando  as  chuvas  passam  a  escassear,  no  patamar  de  43%,
considerado seguro pelo operador nacional do sistema elétrico.

A apreensão quanto à copa se localiza no campo da distribuição...” - não apenas no
campo de futebol, mas no campo da distribuição de energia - “...com os atrasos de
obras prioritárias para garantir energia nas 12 sedes.” Não estou aqui defendendo o
Anastasia, o PSDB ou outra coisa. Estou contando literalmente a história que está
acontecendo.  “O  alerta  se  encontra...”  -  vejam  que  interessante  -  “...numa  nota
técnica, divulgada...” - por quem? - “...pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel -, no último dia 24.” Agência Nacional de Energia Elétrica, deputado Fabiano.
Temos de frisar bem isso, para não parecer que somos nós, os tucanos, que estamos
falando. Isso está aqui na nota do jornal: Agência Nacional de Energia Elétrica, dia
24.

“Das 136 obras acordadas entre concessionárias distribuidoras e Aneel, 45 ainda
não ficaram prontas.” Isso deveria ter ficado pronto em dezembro do ano passado,
mas não ficou.

“Um terço de tudo que estava previsto para construção e instalação, subestações,
novas  linhas  aéreas  e  subterrâneas,  disjuntores  está  fora  do  cronograma,  nesta
altura.” Uma conjuntura pior que a dos anos passados. Um desempenho lamentável
de  falta,  deputado  Gustavo  Valadares,  de  planejamento  de  quem?  Do  governo
federal. Aí vão falar que estamos aqui chorando, que é chororô e tererê. É a realidade
do Brasil. O que é feito no Brasil se reflete nos estados, deputado Bonifácio Mourão.

“Os  problemas  se  apresentam  em  9  das  12  capitais  que  receberão  jogos.  As
situações mais preocupantes rondam Porto Alegre, Curitiba e Manaus, cujos estados
somam metade das obras atrasadas.

O quadro-resumo preparado...” - por quem, deputado Inácio Franco? - “...pela Aneel
provoca calafrios. Algumas ações na Bahia e em Minas Gerais aparecem listadas
com conclusão prevista apenas para maio, por assim dizer, na antevéspera do torneio
da Copa do Mundo, que terá sobre si os olhos de espectadores do mundo todo.

A nota  técnica  da  Aneel  ressalva  que  a  maioria  dos  atrasos  observados  não
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oferece, neste momento, risco à confiabilidade do abastecimento de energia para a
Copa, mas exclui dessa avaliação tranquilizadora os casos do Rio Grande do Sul,
Paraná e Amazonas.

Num país mais previdente...”  - num país que está sendo governado pelo PT há
vários  anos,  deveria  haver  mais  planejamento  -  “...  todas  as  obras  já  estariam
terminadas.  Torcer  para  que  tudo  dê  certo  é  para  fãs  de  futebol,  não  para
administradores de serviços públicos.”

O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado  pelo  aparte,
deputado Rômulo Viegas, porque o deputado que o antecedeu, o deputado Rogério
Correia, cortou minha fala. Ele me concedeu o aparte, mas, ao mesmo tempo, cortou
a minha fala, porque não é capaz de ouvir as verdades que hoje o povo brasileiro
proclama.  Ele  vive  sob  a  devoção  a  um  partido,  santificando  o  filho  do  Brasil,
santificando a mãe do PAC, que, após quatro anos de gestação, não tem nenhuma
obra inaugurada em Minas Gerais. Então não há santo em nenhum governo, muito
menos no governo federal. Temos isso estampado no Brasil e no mundo afora.

Eu estava mostrando a ele que a principal revista francesa de futebol estampou o
alerta “O mundial  do medo”. Um dia de luto em que,  na bandeira do Brasil,  está
estampada uma tarja preta sobre os dizeres “Ordem e Progresso”. Onde está essa
ordem no Brasil? Onde está esse progresso no Brasil? Parece que só a mãe do PAC
está vendo esse progresso, e diz que irá realizar uma das melhores copas do mundo.
Oxalá!  Todos  nós torcemos  para  que seja  a  melhor  copa do mundo,  mas,  até  o
momento, só ela está enxergando isso, porque o Brasil  está em uma situação de
insegurança.

São  45  mil  homicídios  por  ano  no  Brasil,  violência  que  mata  mais  do  que  as
guerras. É uma epidemia de violência. É a violência gerando violência. É um país que
estampa propagandas de país rico, país sem pobreza. O País pode ser rico, o País
pode ser sem pobreza, mas o povo ainda vive na pobreza. O povo brasileiro ainda
tem milhares de desafios a enfrentar. O povo tem muitos desafios sociais a enfrentar
para  viver  hoje  nesse  país  que  tanto  propagam  na  mídia.  Enfrentamos  grandes
problemas. Este é o País onde tudo atrasa e onde nada fica pronto.

V. Exa. estava falando do apagão, e isso é verdade. Com a hidrelétrica de Belo
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Monte gastaram 30 bilhões, e hoje ela não é capaz de transmitir  sua energia por
problemas técnicos. Ela produz a energia, mas há incompatibilidade de transmissão.
Então, ainda vivemos em um país que pode ter dinheiro, mas cujas pessoas ainda
clamam por mudanças, por igualdade e por crescimento verdadeiro.

O deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, deputado Doutor Wilson Batista. Concedo
aparte ao nosso grande orador, grande constituinte, deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Rômulo  Viegas,
agradecemos a oportunidade.  Na verdade, o deputado Rogério Correia tem razão
quando se inflama e se irrita quando falam alguma coisa a respeito da sua presidente
do Brasil, Dilma Rousseff.

Vejam o  que estão dizendo as manchetes dos jornais  brasileiros,  o que me foi
passado pelo deputado João Leite, que teve outro compromisso e não pode esperar:
(- Lê:) “Fundo para presídios desembolsou apenas 18% dos recursos previstos em
2013”. Aí está uma das primeiras razões de a violência crescer tanto no País. “Gastos
com  cartão  corporativo  chegaram  a  61,8  milhões  de  reais  em  2013.”  “Em  ano
eleitoral,  governo Dilma aplica 500 milhões a mais  em distribuição de máquinas.”
“Governo Dilma bate recordes de gastos em festividades e homenagens.” Aqui estão
os  números,  mas  não  dá  tempo  de  ler,  pois  V.  Exa.  já  nos  concede  com  muita
gentileza esse aparte, cujo tempo é limitado. “Copa: orçamento de 2014 prevê 360
milhões para ações de segurança.” No entanto, o governo federal está dizendo que
vai gastar só com segurança na Copa do Mundo 1,9 bilhões de reais. É a imprensa
que está dizendo isso, não sou eu. “União gastou 2,4 bilhões de reais com diárias e
passagens em 2013.” A União, o governo federal. Por isso não se pode falar aqui,
deputado Rômulo Viegas, porque estrilam. Não podemos jogar mais uma pedrinha no
telhado de vidro senão ele desaba. Não podemos colocar o dedo na ferida senão ela
abre toda. É por isso que não se pode falar.

Estão  nos  pedindo  para  mostrar  as  realizações  do  governo  Aécio  Neves  e  do
governo Anastasia, mas isso não é possível em um aparte. Talvez não seja possível
nem em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nós já precisamos - e eu já tive a oportunidade de
fazer  isso  algumas  vezes  -  falar  em  resumo  alguma  coisa  de  um  dos  maiores
governos da história deste estado, a partir de Aécio Neves e Anastasia. Ninguém tem
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dúvida disso. E as obras em Minas Gerais em todas as áreas - educação, saúde,
segurança,  infraestrutura  -,  em  todas  as  partes  do  Estado,  em  todos  os  853
municípios testemunham do que estamos falando.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado. Quem nos assiste observa que não
precisamos nos alterar aqui na tribuna nem ficar nervosos nem falar em chororô, em
nada. Falamos calmamente, tranquilos, colocando o nosso ponto de vista, sem alterar
a voz, não é deputado Gustavo Valadares? Quem nos assiste não é surdo, o pessoal
está querendo ver a produtividade da Casa.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Rômulo, serei breve, quero
apenas deixar um contraponto a um parlamentar que subiu a essa tribuna na tarde de
hoje  e  fez  algumas  críticas  a  setores  do  Estado,  criticando  os  investimentos  do
governo do Estado nas áreas de educação e segurança pública em especial. Existem
dois  fatos  muito interessantes que precisam ser  colocados para que a população
mineira possa analisar. O primeiro é que não há uma melhor forma de se avaliar a
qualidade do ensino dos estados brasileiros do que o Ideb, um índice obtido por meio
de um exame, produzido e colocado em prática pelo governo federal. O estado que
tem as melhores notas em todos os níveis da educação no Brasil  é o Estado de
Minas Gerais. A qualidade do ensino do Estado de Minas Gerais é a melhor do Brasil.
E comprovado pelo Ideb, um exame feito pelo Ministério da Educação, ministério do
governo federal. Não há como se contrapor a um argumento como esse. Contra fatos
não há argumentos.

Segundo,  a  questão  da  segurança.  É  muito  simplório  discutirmos  segurança
dizendo que o Estado não investe. Muito pelo contrário, 80% do que se investe em
segurança no Estado de Minas Gerais é fruto do caixa estadual. O governo federal
pouco ou nada contribui para a segurança pública em nosso estado. Na verdade, o
problema da segurança está ligado não aos investimentos, conforme minha visão,
mas à base. Os problemas vêm da base. Tudo depende da melhora da educação e
da saúde. Mais que isso, hoje os marginais estão nas ruas por causa da certeza da
impunidade.  É necessário  urgentemente  termos um presidente  da  República com
coragem para liderar e conduzir o Congresso a uma reforma ampla do Código de
Processo Penal e do Código Penal. Temos, por exemplo, de discutir a maioridade
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penal.  Essas  questões  são,  na  minha  opinião,  as  grandes  causas  da  crescente
violência que vivemos no País. Um abraço em V. Exa. e muito obrigado pelo aparte.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Meu  caro  deputado  Rômulo
Viegas, serei muito breve. Só quero saudar V. Exa. pelas palavras justas e dizer, mais
uma vez, ou melhor, sublinhar que o povo mineiro está cansado dessa política do PT,
que  esqueceu  e  colocou  de  lado  Minas  Gerais.  A presidenta  Dilma  já  veio  aqui
algumas  vezes  para  anunciar  obras  que  nunca  se  iniciaram  de  fato.  Estamos
cansados das promessas dela. Não queremos isso mais. Minas Gerais está cansada
de receber em seu solo a candidata Dilma. Queremos receber a presidenta Dilma
Rousseff para inaugurar obras concretas e de fato. Chega de tanta mentira do PT ao
longo desses últimos 12 anos. Muito obrigado, deputado Rômulo Viegas.

O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Muito  obrigado,  deputado  e  presidente  Hely
Tarqüínio.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Presidente, deputados e deputadas, telespectadores,

cidadãos e cidadãs que nos visitam e acompanham os trabalhos da Assembleia nesta
tarde.

No mês de novembro, mais precisamente em sua última semana, a Comissão de
Participação Popular, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais, a pedido
do presidente  da  Câmara Municipal  de São Sebastião do Paraíso,  vereador  José
Luiz,  do  PT,  realizou  audiência  pública  para  tratar  de  questões  relacionadas  à
prestação de serviços pela Copasa,  relativas  à política de saneamento em Minas
Gerais, particularmente a questões inerentes à água e ao esgoto.

A solicitação partiu da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, presidida
pelo vereador José Luiz, uma liderança regional emergente e muito responsável. Para
nossa  surpresa,  ao  realizarmos  a  audiência  pública,  tivemos  a  presença  de
municípios de todas as regiões de Minas Gerais. Ficaram sabendo da audiência, que
foi uma das mais concorridas e extensas realizada no ano passado pela comissão.
Essa audiência se estendeu noite adentro, tendo começado no início da tarde, porque
tratava de problemas e situações comuns a vários municípios de Minas Gerais.
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Como  em  breve  realizaremos  outra  reunião  para  aprovarmos  um  conjunto  de
providências, senti-me na obrigação de trazer esses assuntos ao Plenário. Antes de
conceder  apartes,  vou  fazer  breve  resumo  das  principais  questões  levantadas.
Primeiro,  existe em vários  municípios  de Minas Gerais  a cobrança antecipada da
coleta  e  do  tratamento  de  esgoto,  sem  os  serviços  estarem  adequadamente
prestados. O município estabelece o contrato com a Copasa.

A Copasa insere na conta do contribuinte, do cidadão, a cobrança da água e a
coleta de esgoto. Na prática, a Copasa não está fazendo esse serviço. Muitas vezes,
ela  está  jogando  esgoto  em  cursos  d'água  a  céu  aberto.  Isso  é  muito  grave,  e
queremos  um  posicionamento  da  Copasa.  Foi-nos  apresentado  pela  Câmara
Municipal de Pouso Alegre um vasto relatório relacionado a esse caso, descrevendo
minuciosamente  o  contrato  e  o  não  cumprimento  do  contrato.  Além  de  não
executarem o serviço de coleta e de tratamento de esgoto - e a população paga por
isso -, quebram contratos. Essa situação também foi levantada.

Outras  ações,  outras  ampliações e outras  obras são previstas nos contratos de
concessão, e a Copasa as cumpre. Muitas vezes, os municípios querem rever as
condições dos contratos e não encontram nenhuma abertura da Copasa para fazer
essa  revisão.  Especialmente  quem  está  nos  acompanhando  do  interior,  dos
municípios médios e pequenos sabe o que estou dizendo. Muitas vezes, o município
não tem condições, por si próprio, de estabelecer um órgão municipal e de assumir
completamente  o  serviço  de  água  e  de  esgoto.  Ele  não  têm  o  know-how,  a
experiência e um conjunto de técnicos naquela região.

A Copasa, de fato, é uma empresa estruturada. É óbvio que, depois da abertura de
seu capital, da participação privada, houve uma deturpação, no meu entendimento,
dos objetivos últimos. Inclusive, quando a Copasa desmembrou a responsabilidade
de  cobertura  de  política  de  saneamento  do  semiárido,  particularmente  do
Jequitinhonha, criando a subsidiária Copanor - que é inoperante -, denunciei neste
Plenário o que estava ocorrendo ali. A parte que dá lucro para a Copasa fica com a
Copasa; para aquela que despende maiores investimentos, cria-se uma subsidiária,
precariza-se e se piora o serviço, como, de fato, está acontecendo, principalmente, no
Vale  do  Jequitinhonha.  Mas  a  empresa  obviamente  tem  um  know-how,  tem  um
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acúmulo,  tem um corpo técnico,  tem um conhecimento e tem estrutura.  Assim,  o
município se  vê  quase que compelido  a estabelecer  o contrato  de  concessão do
serviço  para  a  Copasa.  Mas,  muitas  vezes,  esse  contrato  não  é  devidamente
discutido, as condições não são discutidas. Às vezes, as câmaras municipais não têm
sequer a exposição completa dos termos do contrato. São contratos draconianos que
beneficiam  mais  a  Copasa  que  o  município.  Muitas  vezes,  alguns  gestores,  de
maneira  irresponsável,  principalmente  em  época  de  eleição,  trocam  pequenas
intervenções  da  Copasa  por  esses  contratos  de  concessão.  Aí,  quando  entram
gestores  mais  cuidadosos com a  coisa  pública,  querem rever  o contrato,  fazer  o
contrato ser cumprido e não conseguem. Isso é muito grave e está fazendo com que
a qualidade do serviço de água e esgoto caia em vários municípios mineiros, além de
trazer outros problemas.

A Copasa faz intervenções na sua rede,  mas não faz a recomposição asfáltica
devida. Ela não planeja ação com os prefeitos e com os municípios, o que gera mais
dispêndio financeiro para os próprios municípios.

Qualidade da água. O deputado Pompílio Canavez terá aparte daqui a pouco. Há o
exemplo de Alfenas. Denunciaram questões relacionadas à qualidade desse serviço
de tratamento de esgoto e às taxas exorbitantes.

Alguns municípios até estiveram aqui na audiência: Leandro Ferreira, São Gotardo,
Turmalina - onde os vereadores denunciaram que a Copasa está jogando dejetos em
córregos a céu aberto -, Pouso Alegre, Buenópolis, Nanuque. A audiência foi pedida
pela cidade de São Sebastião do Paraíso, mas espontaneamente vieram pessoas de
todo o Estado, ou seja, a Copasa está pisando na bola em toda Minas Gerais. Já subi
várias vezes a esta tribuna para denunciar o descaso da Copanor em relação aos
municípios do semiárido e fiquei abismado com a quantidade de denúncias sobre o
descumprimento de contrato, as taxas abusivas e, o pior, as cobranças ao cidadão de
serviços que não são efetivamente prestados. Concedo aparte ao deputado Rogério
Correia e depois ao deputado Pompílio Canavez.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado André Quintão, V. Exa. traz
um  outro  problema  que  vivemos  em  Minas  Gerais:  a  Copasa.  Conheço  esse
problema e sei que V. Exa., há muito, já trata desse assunto. E é um problema real,
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que  precisa  ser  resolvido.  Não  há  ação  do  governo  do  Estado  também  para  a
resolução desse problema. É mais um exemplo. Se solicitamos dele uma resposta,
não  respondem,  dizem  apenas:  “É  preciso  fazer  uma reforma  tributária  no  País,
porque é injusta a distribuição feita, tá-tá-tá”. E começa o chororô de novo: “A carga
tributária não é justa, Minas recebe menos”. E aí vai o chororô.

Entretanto, eles não miram no assunto quando falamos em saúde, que está com
um problema,  sem investimento de  Minas.  A dengue em Minas  Gerais  teve mais
casos  que  em  outros  estados.  Aí,  vem  o  nhem-nhem-nhem:  “O mosquito  aqui  é
diferente, a mosquita é da Dilma, picou a Dilma, nhem-nhem-nhem”. Dizemos que, na
área da educação, estão faltando vagas para os alunos, e eles: “Ah, mas não há
dinheiro, nhem-nhem-nhem, e a Dilma, nhem-nhem-nhem”. E vem o chororô.

Agora, V. Exa. fala da Copasa. O que irão dizer? “Ah, mas não há dinheiro, pois a
Dilma não pôs dinheiro lá.” Ora, então não existe governo em Minas, pois eles não
respondem nada. Há quantos anos estão os tucanos sem responder os problemas de
Minas e chorando? Para que vão disputar o governo do Estado? Às vezes, pergunto
para que o PSDB apresenta candidato ao governo de Minas se não é para enfrentar
os problemas. O governo existe para enfrentar os problemas, não é isso? Para que
termos  um  governo  se  não  for  para  enfrentar  os  problemas  e  se  for  para  ficar
chorando?

Isso me irrita. Por isso, às vezes, fico nervoso aqui. E eles não gostam que falemos
alto. Os tucanos têm problemas nos ouvidos, são cheios de melindres. Ficam com
problemas nos ouvidos porque estamos gritando demais. Tucano é assim, cheio das
coisas. Na gíria dos meninos,  são os “coxinhas”.  Não se pode falar  alto em seus
ouvidos. Os “coxinhas” têm nojo do PMDB. Na verdade, os “coxinhas” têm nojo de
outra coisa: do povo. Mas é assim. Então, não resolvem os problemas.

V. Exa. fala da Copasa, mas não terá resposta, a não ser a de sempre: não há
dinheiro porque, segundo eles, a Dilma não distribuiu o dinheiro. Mas lembro que a
Copasa é paga, ou seja, o povo paga pelos serviços, portanto deveria haver dinheiro
para  isso.  Quero  concordar  com  V.  Exa.  e  dizer  que  será  mais  um  motivo  para
começarem o chororô.

O  deputado  André  Quintão*  -  E,  deputado  Rogério  Correia,  na  parte  final,  no
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encerramento,  obviamente,  fazemos  o  diagnóstico  e,  dentro  desse  tempo  curto,
listamos as providências. Uma das que solicitamos é que a Associação Mineira dos
Municípios e a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -
constituam  um  espaço  de  orientação,  capacitação  e  trabalho  conjunto  com  os
municípios  no  momento  de  formulação  desses  contratos  de  concessão  com  a
Copasa. Temos amigos na AMM - até o nosso presidente -, mas lembro que essa
associação reúne aqui os prefeitos, faz camisas, fez o Dia do Basta, mas não cuida
dos  municípios  que  têm  contrato  com  a  Copasa.  Basta  do  descumprimento  dos
contratos  pela  Copasa;  basta  de  o  cidadão  pagar  para  o  esgoto  ser  recolhido  e
tratado,  mas  não  ser  recolhido,  ou  ser  recolhido,  mas  jogado  no  curso  d'água,
prejudicando  nossas  microbacias,  nosso  meio  ambiente,  nossas  nascentes.
Queremos  uma  proatividade  maior,  e  este  é  um  assunto  estadual.  A  Copasa
estabelece os contratos.

Concedo aparte ao nosso querido deputado Pompílio Canavez, que participou e foi
um dos coautores da audiência pública.

O deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Obrigado, presidente. Deputado André
Quintão, de fato, a audiência foi notável, tendo em vista a participação de todos. A
iniciativa foi do pessoal de São Sebastião do Paraíso, mas percebemos que esse
problema era geral, ou seja, comum em todo o Estado. Contamos com a participação
de vereadores de todas as regiões. A cantilena era a mesma: não havia a efetiva
prestação do serviço.  Durante  a  audiência,  reforcei  o  que  sempre  digo:  a  Arsae,
agência reguladora de saneamento, tem como atribuição proceder à revisão tarifária.
O que se paga pelo tratamento do esgoto chega a 90% do que se paga pela água,
que está cara em Minas Gerais. Ninguém sabe quanto custa realmente 1 litro de água
que sai da torneira. Não há estudos a respeito disso.

Então, aproveito este aparte que V. Exa. me concede para novamente fazer esta
consideração: por força de lei aprovada nesta Casa, a agência de saneamento deve
proceder a uma revisão tarifária de forma que o preço que o mineiro paga pela água
seja justo, assim como o preço pelo tratamento do esgoto. Fundamentalmente, os
mineiros não podem continuar pagando por um serviço que não estão recebendo,
como acontece na maioria dos municípios mineiros. Obrigado pela oportunidade.
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O deputado André  Quintão*  -  Muito  obrigado,  deputado Pompílio.  Conto  com a
sensibilidade  do  presidente  para  concluir,  abordando  exatamente  a  linha  das
alternativas. O deputado Pompílio já mencionou uma delas, que é fundamental. Esta
Casa tem feito a sua parte aprovando projetos que fortalecem a estrutura da Arsae,
agência  reguladora  de  saneamento,  para  averiguar  o  cumprimento dos  contratos,
inclusive. Não é justo um município ser penalizado por um contrato não executado
pela Copasa. Estamos falando de coleta e tratamento de esgoto, que é uma questão
básica.

A segunda providência seria o Estado, através da Sedru, juntamente à AMM, criar
uma força-tarefa para orientar os municípios. Muitas vezes os contratos são feitos
sem nenhum conhecimento técnico. Eles não servem aos cidadãos.

Por fim, é necessária a atenção das câmaras municipais para que não caiam nessa
“engalobação” de curto prazo. Às vezes, a Copasa faz um contrato de 25 anos, ganha
o mercado - porque hoje é uma empresa que possui  acionista privado -  e trata o
município...  Há  outro  aspecto  grave,  deputado  Fabiano.  No  mesmo  município,  a
Copasa se manifesta assim: “Essa parte eu quero atender. Essa parte eu não quero
atender”.  Onde há  maior  concentração de  pessoas,  a  instalação de rede  é  mais
barata, o que significa lucro; onde os lugares são mais distantes, a logística é mais
complexa,  o  que  não  indica  lucro.  Então,  ela  está  fatiando  municípios  no
estabelecimento de metas e, às vezes, passa um melzinho no desejo do prefeito de
ter uma ponte, uma praça, uma fonte luminosa, um calçamento, e, como ele não
dispõe de recursos, faz um contrato de 20, 30 anos em troco de nada, e depois a
Copasa não tem nenhum compromisso em cumpri-lo.

Portanto, presidente, quero dizer que a audiência foi muito produtiva. Aprovaremos
vários requerimentos agora. Mais uma vez, agradeço ao vereador José Luiz Correa,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  a  sugestão  da
audiência.  Foi  ele  quem  sugeriu  a  primeira  audiência  que  realizamos,  deputado
Fabiano, quando V. Exa. ainda estava na câmara de Divinópolis, para discutir sobre a
PPP da  MG-050,  a  cobrança abusiva  de  pedágio  sem  a  contrapartida  de  obras.
Parabenizo a câmara de São Sebastião do Paraíso e todas as câmaras municipais
que participaram do encontro. Espero que, como uma empresa de know-how e de
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história, a Copasa seja mais atenta, equilibrada e responsável no cumprimento dos
contratos com a população de Minas. Muito obrigado pela oportunidade de concluir
nosso pronunciamento, presidente.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O presidente - Queremos registrar, com prazer, a presença de alunos do 4º período
de jornalismo da PUC Minas, no Coração Eucarístico. Estejam à vontade para assistir
aos  nossos trabalhos,  que depois  merecerão as  possíveis  críticas,  no sentido  de
avaliação. Muito obrigado pela presença de vocês.

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.

Designação de Comissões
A presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento Interno, designa a

deputada Ana Maria Resende e o deputado João Leite, pelo Bloco Transparência e
Resultado,  para  membros  efetivo  e  suplente,  respectivamente,  da  Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco - Cipe São Francisco. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  65/2014.  Pelo  BTR:  efetivos  -
deputados  Carlos  Mosconi  e João Leite;  suplentes  -  deputados Rômulo Viegas  e
Glaycon Franco; pelo BAM: efetivos - deputado Sargento Rodrigues e deputada Liza
Prado; suplentes - deputado Tiago Ulisses e deputada Rosângela Reis; pelo BMSC:
efetivo - deputado Carlos Henrique; suplente - deputado Pompílio Canavez. Designo.
Às Comissões.

Comunicação da presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da presidência nº 9, os Requerimentos nºs 7.335 a 7.339/2014, da
Comissão de Segurança Pública, e 7.340/2014, 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  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  2ª
Reunião Extraordinária, em 11/3/2014, do Projeto de Lei nº 4.773/2013, do deputado
Dinis  Pinheiro,  e  do  Requerimento  nº  7.077/2014,  da  deputada  Liza  Prado;  de
Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  11/3/2014,  dos
Requerimentos nºs 6.945 e 7.041/2014, do deputado Bosco, 7.042, 7.204 a 7.208,
7.227 e 7.228/2014, do deputado Fábio Cherem, 7.043/2014, do deputado Leonardo
Moreira,  7.057 a 7.062/2014,  do deputado Ivair  Nogueira,  7.066 a 7.074,  7.076 e
7.078/2014, do deputado Carlos Pimenta, 7.075/2014, da deputada Liza Prado, 7.144
a 7.146/2014, da deputada Ana Maria Resende, 7.185 a 7.188 e 7.192 a 7.194/2014,
do deputado Inácio Franco, 7.220 a 7.222/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel,
7.223 e 7.242 a 7.244/2014, do deputado Duarte Bechir, e 7.232 a 7.241/2014, do
deputado  Tony  Carlos;  de  Turismo  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em
11/3/2014, dos Requerimentos nºs 7.037/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão,
7.158 e 7.172/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, 7.167/2014, da deputada
Liza  Prado,  7.191/2014,  dos  deputados  Tiago Ulisses  e  Bosco,  e  7.203/2014,  do
deputado  Agostinho  Patrus  Filho;  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  2ª
Reunião  Ordinária,  em  11/3/2014,  do  Requerimento  nº  7.143/2014,  do  deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  1ª  Reunião
Extraordinária,  em  11/3/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.674/2013,  do  deputado
Bosco,  4.734/2013,  do  deputado  Marques  Abreu,  4.747,  4.749,  4.752,  4.753  e
4.766/2013, do deputado Paulo Guedes, 4.760/2013, do deputado Fabiano Tolentino,
4.770/2013, do deputado Tony Carlos, 4.776/2013, do deputado Sargento Rodrigues,
e 4.781/2013, do deputado Zé Maia, e do Requerimento nº 7.161/2014, do deputado
Antônio Carlos Arantes; e de Transporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em
11/3/2014, do Projeto de Lei nº 4.664/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos
Requerimentos  nºs  6.949/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  7.044  e
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7.045/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 7.048/2014, do deputado Antônio
Carlos  Arantes,  7.049  a  7.053/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,
7.063/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  7.099/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  e
7.164/2014, do deputado Anselmo José Domingos; e pelo deputado Fábio Cherem -
informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão Extraordinária da Copa
do Mundo (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita

seja encaminhado à BHTrans pedido de informações sobre a ausência dos itens de
acessibilidade  nas  obras  do  BRT,  tendo  em  vista  que  a  inauguração  do  referido
sistema está prevista para o dia  15 de fevereiro do corrente ano.  Em votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações sobre todos os
recursos  aplicados  pela  municipalidade  no  Hospital  Metropolitano  do  Barreiro,
inclusive aqueles decorrentes de parcerias ou convênios, detalhando-se a empresa
que  eventualmente  tenha  sido  destinatária  de  tais  recursos.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado às  empresas de telefonia  celular  no Estado pedido  de providências
para a instalação desse serviço nos Bairros Cidade Jardim, Santa Maria e Eucaliptos,
do Município de Três Pontas, conforme documento assinado pelos vereadores dessa
localidade, cuja cópia encaminham. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja
encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido de informações
sobre os distritos e povoados mineiros que não dispõem de sinal de telefonia celular,
a fim de que tais informações sejam encaminhadas à Anatel  e às operadoras de
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telefonia celular no Estado, na tentativa de se garantir a chegada desse serviço a tais
localidades.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado ao
Dnit pedido de informações sobre o cronograma das obras de duplicação da rodovia
BR-381. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações
O presidente - Votação, em turno único, da Indicação nº 56/2012, do nome do Sr.

Genilson Ribeiro Zeferino para o cargo de presidente da Fundação Educacional Caio
Martins - Fucam. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 68/2012, do nome do Sr. Thales Rezende
Coelho Alves para o cargo de diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale  do  Aço -  Agência  RMVA.  A Comissão Especial  opina  pela
aprovação do nome. Em votação, a indicação. As deputadas e os deputados que a
aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Oficie-se  ao
governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 69/2012, do nome do Sr. Antônio Maurício
Fortini  para compor  a Diretoria  Colegiada da Agência Reguladora de  Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -
Arsae-MG.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  votação,  a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado Agostinho Patrus Filho em
que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Veto  Total  à
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Proposição  de  Lei  nº  22.060  seja  apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.060, que dispõe
sobre  o  acondicionamento  de  mercadorias  no  comércio  varejista  e  dá  outras
providências.  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 Agostinho Patrus Filho.  Com a palavra, o deputado Agostinho
Patrus Filho, para emitir seu parecer.

O deputado Agostinho Patrus Filho - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.060

Relatório
O  governador  do  Estado,  no  uso  da atribuição  que  lhe  confere  o  art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição
de Lei nº 22.060, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio
varejista e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  600/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 6/2/2014.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “b”, combinado com o art.
222, do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 3º 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.
Fundamentação

Por  meio  da  Mensagem  nº  600/2014,  o  governador  do  Estado  encaminhou  as
razões  do  veto  total  oposto  à  Proposição  de  Lei  nº  22.060,  que  dispõe  sobre  o
acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências.

Nas  razões  do  seu  veto,  o  chefe  do  Executivo  alega  que,  da  forma  como
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apresentada, a proposição fomenta a continuidade da geração de resíduo, o que vai
de  encontro  ao  preceito  básico  de  redução  de  resíduos  previsto  nas  Políticas
Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, respectivamente na Lei Federal nº 12.305,
de 2010, e na Lei Estadual nº 18.031, de 2009.

Além  disso,  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável - Semad - e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
Sede - ponderaram que existem aspectos técnicos questionáveis na proposição, tais
como  o  aumento  de  custo  para  o  fornecedor  e,  consequentemente,  para  o
consumidor, bem como a imprecisão da exigência de certificação dos sacos e sacolas
quanto a característica e qualidade. Isso porque existem diversos parâmetros que
podem  compor  essa  avaliação,  além  da  biodegradabilidade  ou  da
oxibiodegradabilidade, como, por exemplo, a resistência mecânica. Além disso, não
existiria,  até o momento, referência emitida pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT - que pudesse subsidiar esse tipo de certificação.

A  mensagem  aduz  ainda  que  a  exigência  de  garantia  legal  de  qualidade,
segurança, durabilidade e contra defeitos de fabricação, tal qual prevista no art. 3º da
proposição, gera dúvidas e dificuldades na aplicação da lei, pois “não apresenta o
completo delineamento da espécie, tampouco os meios e modos de verificação de
sua garantia quanto à qualidade, segurança e durabilidade”.

Por  fim,  alega  que  o  órgão  ambiental  não  teria  competência  para  atuar  na
fiscalização do uso, comercialização e garantia de produtos, tal qual prevê o art. 5º.

Conforme apontado pelo governador,  a Política Estadual  de Resíduos Sólidos é
orientada, entre outros princípios, pela não geração, pela prevenção da geração e
pela redução da geração de resíduos (art. 6º,  incisos I, II e III). Tendo em vista o
enfoque dado ao tratamento dos resíduos sólidos no Estado por esta Casa por meio
da  Lei  nº  18.031,  de  2009,  há  de  considerar  que  o  interesse  público
preponderantemente vai de encontro à distribuição de sacos e sacolas plásticas pelos
estabelecimentos do comércio varejista.

Em face da ponderação acima aduzida, torna-se razoável o acolhimento da diretriz
emanada do Executivo.



491
____________________________________________________________________________

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei

nº 22.060.
Questão de Ordem

O deputado  Ulysses  Gomes  -  Por  não  haver  quórum,  solicito  encerramento  de
plano, Sr. Presidente.

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 especial de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a  ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/2/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

e os deputados Gustavo Perrella e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Perrella,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
Ana Maria Resende , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, comunica
o recebimento de ofício do Sr. Cristiano Félix dos Santos Silva, presidente do Sicoob
Cofal,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em  19/12/2013.  O  presidente  acusa  o
recebimento do Projeto de Lei nº 4.735/2013, no 1º turno, do qual designou como
relator o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os  Requerimentos  nºs  6.730  e  6.779/2013.  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, 11 de março de 2014.
Gustavo Perrella, presidente - Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 18/2/2014

Às  15h35min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa a  leitura  da  ata  da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita. A presidência informa que
a reunião se destina a debater o possível tráfico de pessoas nos municípios mineiros
durante a Copa do Mundo de 2014. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir as Sras. Cristina Coelli Cicarelli Masson, delegada, chefe da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida  da  Polícia Civil  de Minas Gerais;
Flávia  Gotelip  Corrêa  Veloso,  coordenadora  do  Programa  de  Enfrentamento  ao
Tráfico de Pessoas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Ariane Gontijo Lopes
Leandro, diretora do mesmo programa; Márcia Alves, assessora especial e presidente
do Conselho Municipal  de  Direitos  das Crianças e  Adolescentes;  Maria Aparecida
Menezes  Vieira,  presidente  da  Associação  das  Prostitutas  de  Minas  Gerais  e
conselheira do Conselho Nacional de Tráfico de Pessoas do STJ, e os Srs. André
Sopas de Mello Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte, e Talles Andrade de
Souza,  coordenador  de  Prevenção  à  Criminalidade  da  Secretaria  de  Estado  de
Defesa Social, 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.  Registra-se a
presença  do  deputado  Carlos  Pimenta.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Elismar Prado.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette

de Andrada,  Romel Anízio  e Ulysses Gomes,  membros da  supracitada comissão.
Está  presente,  também,  a  deputada  Liza  Prado.  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, a debater a Emenda à Constituição nº 62/2009 e sua
aplicação no Estado, no que se refere ao pagamento de precatórios, e a discutir e
votar proposições da Comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para ouvir  a  Sra.  Maria  Aparecida  Neto  Lacerda e  Meloni,  presidente  da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - Affemg; e os Srs.
Dênis Robson de Amorim Paixão, assessor da Subsecretaria do Tesouro Estadual,
representando  o  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  secretário  de  Estado  de
Fazenda; José Alfredo Baracho Jr., presidente da Comissão de Precatório da OAB-
MG, representando o Sr.  Luiz Cláudio da  Silva Chaves,  Presidente da instituição;
Reinaldo  José  de  Magalhães,  presidente  da  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito
Mútuo dos Servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais -
Coopsesp;  Cláudio Roberto Ferreira Utsch,  diretor administrativo do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais - Sindpúblicos; José
Alberto  Coutinho,  secretário-geral  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Públicos  em
Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais - Sintder/Sinttop; Otto de Figueiredo, do
Sintder/Sinttop,  e  Ronaldo  Maurílio  Cheib,  procurador-chefe  da  Procuradoria  do
Tesouro  de  Precatórios  do  Trabalho  da  Advocacia-Geral  do  Estado,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada
Liza  Prado,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Cabo  Júlio.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e informa que a matéria da
pauta deixa de ser apreciada por falta do quórum regimental. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Bosco, Celinho do Sinttrocel e Glaycon Franco (substituindo o deputado
Neilando Pimenta, por indicação da liderança do Bloco Avança Minas), membros da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada
Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado 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  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.  Adolfo  Garrido,  presidente  do
Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e  Obras Públicas de  Minas
Gerais (28/11/2013); Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (19/12/2013). A presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
em turno único, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.827,  4.215,  4.607,  4.680,  4.731,  4.741,  4.750,
4.751,  4.757,  4.761,  4.762,  4.788,  4.790,  4.793  e  4.795/2013  (deputado  Bosco);
4.620/2013 (deputado 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
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei 4.653/2013 (relator:
deputado Celinho do Sinttrocel); 4.699, 4.701 e 4.715/2013 (relator: deputado Bosco),
que receberam parecer por sua aprovação, e 4.680/2013 (relator: deputado Celinho
do  Sinttrocel),  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação  com a  Emenda  nº  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 6.667, 6.669, 6.683, 6.703, 6.776, 6.781, 6.783,
6.796, 6.823/2013 e 6.952/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.898 e
3.547/2012,  3.992,  4.133,  4.363,  4.397,  4.444,  4.463,  4.479,  4.572,  4.592,  4.593,
4.605,  4.631,  4.639,  4.642,  4.649 e  4.474/2013.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento:

-  nº  9.085/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
realizado debate público para discutir a Proposta de Emenda à Constituição Federal
nº  555/2006,  que  "isenta  da  contribuição  previdenciária  os  servidores  públicos
inativos  e  pensionistas  da  União,  estados,  Distrito  Federal  e  municípios".  São
recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

- nº 9.086/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, as denúncias trazidas a esta comissão
pelo  Sintrav-MG  sobre  descumprimento  de  normas  trabalhistas  por  parte  da
Embaforte - Transporte de Valores;

- nº 9.087/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Federal nº 250/2005, de
autoria do senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência";

- nº 9.088/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater,  em audiência pública, a alteração da convenção coletiva de
trabalho  celebrada  entre  os  Sindicatos  de  Comércio  Varejista  Transportador  e
Revendedor  de  Gás  Liquefeito  de  Petróleo  do  Estado  e  dos  Trabalhadores  no
Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado, especialmente na previsão
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7.3, que prevê a proibição de jornada de trabalho aos domingos;
- nº 9.089/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

visita à Secretaria de Estado da Fazenda para discutir a possibilidade de utilização de
créditos de ICMS como alternativa para a manutenção, em Fortaleza de Minas, da
unidade da Votorantim Metais localizada nesse município;

- nº 9.090/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para discutir
alternativas à suspensão das atividades da unidade da Votorantim Metais localizada
em Fortaleza de Minas;

- nº 9.091/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério de Minas e Energia para debater alternativas à suspensão das
atividades da unidade da Votorantim Metais localizada em Fortaleza de Minas;

- nº 9.092/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério do Trabalho e Emprego para debater alternativas à suspensão das
atividades da unidade da Votorantim Metais em Fortaleza de Minas;

-  nº  9.093/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretoria-geral da Votorantim Metais pedido de providências para que
não sejam suspensas as atividades da sua unidade localizada em Fortaleza de Minas
até que se viabilizem alternativas ao seu encerramento;

-  nº  9.094/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado
de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão,  realizada em 26/11/2013,  que teve por  finalidade debater  o anúncio do
encerramento  das  atividades  da  empresa  Votorantim  Metais,  no  município  de
Fortaleza de Minas;

-  nº  9.095/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  senador  Renan  Calheiros,  presidente  do  Senado,  pedido  de
providências  para  que seja  colocado em pauta  o  Projeto de Lei  nº  250/2005,  de
autoria do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência;

-  nº  9.096/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais pedido de
providências  para  que  seja  instalado  semáforo  na  MG-232  em  frente  ao
estabelecimento Comercial Andrade, localizado no Bairro Industrial em Santana do
Paraíso;

-  nº  9.097/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para que seja
instalado semáforo na  MG-232 em frente  ao  estabelecimento Comercial  Andrade,
localizado  no Bairro  Industrial  em  Santana  do  Paraíso.  Cumprida  a  finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Tiago Ulisses, presidente - Duarte Bechir- Glaycon Franco.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/2/2014
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Luiz Humberto Carneiro e João Leite (substituindo o deputado Deiró Marra,
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 Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final. O presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  3.303,  3.642 e
3.672/2012  e  4.396 e  4.584/2013  (Luiz  Humberto  Carneiro);  4.615,  4.675,  4.681,
4.685, 4.691 e 4.704/2013 (João Leite). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.303, 3.642 e
3.672/2012 e 4.396, 4.584, 4.615, 4.675, 4.681, 4.685, 4.691 e 4.704/2013. Cumprida
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a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/2/2014

Às  9h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Leonardo Moreira e Duarte Bechir (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 Cabo Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofício do Sr. Edson Silva Pereira encaminhando denúncia contra a
operadora OI e contra delegada de polícia, em razão de supostamente não ter tido
suas  reclamações  analisadas  nem  os  fatos  relatados  devidamente  apurados.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo em 20/2/2014: ofícios dos Srs. Wanderson Gomes da Silva, delegado de
polícia; Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil; Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto,
respondendo pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar; Antônio Gama
Junior, subcorregedor-geral de Polícia Civil; Cel. PM Marco Antônio Bicalho, da Chefia
da Assessoria Institucional da PMMG; Alexandre Henrique Veiga Xavier, morador do
Município  de  Monte  Carmelo;  José  de  Paulo  Santos,  policial  militar;  Antônio
Romualdo Silva, empresário; Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil; e das
Sras.  Ana  Cláudia  Oliveira  Perry,  delegada-geral  de  polícia;  e  Clarice  Rodrigues
Fogassa Oliveira e outros, vereadores da Câmara Municipal de Santana do Paraíso.
O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 3.051/2012, em turno único,
do qual foi designado como relator o deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 2ª
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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 7.147 a 7.151, 7.159 a 7.162,
7.165, 7.168 e 7.173/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.106/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja entregue,
em reunião desta comissão,  manifestação de aplauso aos policiais da PMMG, da
PCMG, da PCSP e da PMSP e da Polícia Rodoviária Federal que participaram de
operação contra uma quadrilha em Itamonte;

- nº 9.107/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam ouvidos
nesta  reunião  os  Srs.  Marco  Antônio  Fonseca  Paiva  e  Heuber  Dornas  Pereira,
respectivamente  diretor  e  perito  criminal  do  Instituto  de  Criminalística  de  Minas
Gerais;

- nº 9.108/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  para  entrega  de  votos  de  congratulações  com  os  policiais  civis  que
participaram de operação, em 6/1/2014, que resultou na maio apreensão de drogas
em Juiz de Fora;

- nº 9.109/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
e com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em
audiência  publica,  a  legislação  estadual  referente  a  rojões  e  outros  artefatos
explosivos;

-  nº  9.110/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  sejam entregues,  em
reunião, votos de congratulações com os policiais militares do 22° Batalhão de Polícia
Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/12/2013, em Belo Horizonte, que resultou na
prisão de uma mulher e na apreensão de droga;

-  nº  9.111/2014,  do deputado Cabo  Júlio,  em que solicita  sejam entregues,  em
reunião, votos de congratulações com os policias militares lotados na 3ª Companhia
de  Missões  Especiais  da  PMMG, pela  apreensão  de  droga no  dia  6/1/2014,  em
Vespasiano, e pela prisão de 6 pessoas;
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- nº 9.112/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião em
Governador Valadares para debater, em audiência pública, o aumento da violência
nesse município;

-  nº  9.113/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  sejam entregues,  em
reunião, votos de congratulações com os policiais militares lotados na 3ª Companhia
de Missões Especiais e no 36° Batalhão da PMMG, pela atuação na ocorrência, em
Lagoa Santa, no dia 21/1/2014, que resultou na apreensão de drogas;

- nº 9.114/2014, do deputado Ivair Nogueira e da deputada Maria Tereza Lara, em
que solicita seja realizada reunião em Betim para debater, em audiência pública, a
instalação,  nesse  município,  de  um centro  socioeducativo  para  acautelamento  de
menores infratores;

-  nº  9.115/2014, dos deputados João Leite e Leonardo Moreira,  emendado pelo
deputado Cabo Júlio, em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso aos
servidores públicos estaduais, aos policiais civis, aos policiais militares, aos membros
do Poder Judiciário e do Ministério Público e aos funcionários públicos municipais que
participaram da operação Tibum, que resultou na  captura,  em 19/2/2014,  de uma
quadrilha de criminosos que roubava caixas eletrônicos no Município de Jacutinga, na
Região Sul de Minas e na região de Campinas (SP).

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
9.116/2014,  do  deputado Deiró  Marra,  em que  solicita  seja  realizada reunião  em
Monte  Carmelo  para  debater,  em  audiência  pública,  a  segurança  pública  no
município.

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

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sargento Rodrigues, presidente - Cabo Júlio - Duarte Bechir.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/2/2014
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Luiz  Henrique  e  Cabo  Júlio  (substituindo  o
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deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  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  a  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail do Sr. Rodolfo, enviado
por  meio do Fale com a Assembleia, em que declara oposição ao Projeto de Lei
Complementar  nº  59/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.907,  4.911,  4.919,  4.921 e  4.934 e  4.936/2014
(deputado Dalmo Ribeiro Silva);  4.906,  4.918,  4.932 e 4.938/2014 (deputado Luiz
Henrique); 4.904, 4.909, 4.912, 4.913, 4.930, 4.931, 4.939 e 4.941/2014 (deputado
André Quintão); 4.905, 4.915, 4.922, 4.935 e 4.940/2014 (deputado Leonídio Bouças);
4.908,  4.913/2014  (deputado  Duílio  de  Castro);  4.876  e  4.903/2014  (deputado
Sebastião Costa); e 4.910, 4.917, 4.929 e 4.937/2014 (deputado Gustavo Perrella).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os
Projetos  de  Lei  n°s  3.999  e  4.219/2013  são  retirados  de  pauta,  atendendo-se  a
requerimento do deputado André Quintão, aprovado em comissão. 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
4.373, 4508/2013 e 4841/2014 todos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado
Dalmo Ribeiro Silva, o terceiro em virtude de redistribuição); 4.764 e 4.096/2013, este
na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique); 2.855/2012 na forma
do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Gustavo  Perrella).  Os  pareceres  sobre  os
Projetos de Lei nºs 533/2011 e 4.032/2013, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  respectivo  relator,  deputado
Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do relator André Quintão, que
conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº
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1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.786/2011, o presidente defere o pedido de vista
do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  São convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de
Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 3.554/2012; à Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  e  ao  prefeito  de  Pará  de  Minas  o  Projeto  de  Lei  nº
4.868/2014; e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao autor o Projeto
de Lei nº 4.898/2014 (relator: deputado André Quintão); à Secretaria de Estado de
Saúde o Projeto de Lei nº 4.612/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito de Itambacuri o Projeto de Lei nº
4.836/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Na fase
de  discussão do parecer  do  relator,  deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.825/2013,
no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado Cabo Júlio. Na fase de
discussão  dos  pareceres  do  relator,  deputado  Luiz  Henrique,  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, no 1 º
turno, do Projeto de Lei nº 4.834/2014; e do relator, Dalmo Ribeiro Silva, que conclui
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.835/2014 , o presidente defere o pedido de vista do deputado Cabo Júlio. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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  4.817,
4.823/2013,  4.837,  4.845,  4.847  e  4.870/2014  (relator:  deputado  André  Quintão);
4.818/2013  e  4.842/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  segundo  em
virtude de redistribuição); 4.849/2014 (relator: deputado Luiz Henrique). Na fase de
discussão  dos  pareceres,  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade, sobre os Projetos de Lei nºs 4.829/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
Silva,  em  virtude  de  redistribuição);  4.830  e  4.831/2014  (relator:  deputado  Luiz
Henrique); e 4.832/2014 (relator: deputado André Quintão), todos em turno único, o
presidente defere os pedidos de vista do deputado Cabo Júlio. 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 pedidos de
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informações, nos termos do art. 301, parágrafo único do Regimento Interno, ao autor
sobre o Projeto de Lei  nº 4.800/2014; à Secretaria de Estado de Casa Civil  e  de
Relações Institucionais sobre os Projetos de Lei nºs 4.801, 4.819 e 4.867/2014; e à
Secretaria de Estado de Educação sobre ao Projeto de Lei nº 4.854/2014, 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, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -  Duilio  de

Castro.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/2/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,
Duarte  Bechir,  Rômulo  Veneroso  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado Célio  Moreira,  declara  aberta  a reunião e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Veneroso, dispensa a
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 gestão de animais: órgãos responsáveis, estruturas e desafios; 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.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça
adjunto institucional (20 e 21/2/2014); e Afonso Gonzaga, presidente do Sindicato da
Indústria  da  Fundição  no  Estado  de  Minas  Gerais  (20/2/2014).  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Andreia Oliveira
Dias Temponi,  especialista em políticas e gestão em saúde e autoridade sanitária;
Sônia Aparecida Cordebelle de Almeida, gerente de Proteção à Fauna e Flora do
Intituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF;  Valéria  Maria  de  Andrade  Almeida,  médica
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veterinária e fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; delegada
Andréa Pochmann e subinspetora Melissa de Castro Botelho Falcão, da Delegacia de
Crimes Contra a Fauna da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Edna Cardoso
Dias, Presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB; Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda;
Adriana Cristina Araújo, integrante do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais; e os
Srs.  Luiz  Augusto  Cândido  Benatti,  superintendente  substituto  do  Ibama;  Rogério
Noce  Rocha,  ouvidor  ambiental  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;
Sérgio Moreira Martins, assessor ambiental da Associação Mineira de Municípios -
AMM;  Maj.  PM  Gibram  Condé  Guedes,  chefe  da  Seção  de  Meio  Ambiente  da
Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar; Nivaldo da Silva, presidente
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  na  condição  de  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
comissão  recebe  do  Sr.  Nivaldo  da  Silva,  presidente  do  Conselho  Regional  de
Medicina  Veterinária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  documento  contendo  as  ações
realizadas pela entidade em prol da proteção dos animais. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 8.984/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a implantação do corredor ecológico do
Sul de Minas;

- nº 9.117/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Durval Ângelo,
Duarte Bechir, Célio Moreira, André Quintão e Carlos Mosconi, em que solicita seja
realizado  debate  público  conjunto  das  Comissões  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável,  de  Direitos  Humanos,  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia,  de  Participação  Popular  e  de  Saúde,  para  debater  os  objetivos  de
desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU;
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-  nº 9.118/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Rogério Correia e
Célio  Moreira,  em  que solicita  seja  realizada reunião  para  debater,  em audiência
pública, a realização de novo balanço, no segundo semestre de 2014, do andamento
das obras de despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha;

-  nº 9.119/2014, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados Rogério Correia e
Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à diretora-geral do Instituto Mineiro
de  Gestão  das  Águas  -  Igam  -  pedido  de  informações  sobre  os  resultados  do
monitoramento da qualidade da água da Lagoa da Pampulha;

-  nº  9.120/2014,  da  deputada  Luzia  Ferreira,  e  dos  deputados  Célio  Moreira  e
Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Sr.  Ricardo  Motta  Pinto
Coelho,  professor  da  UFMG,  pedido  de  informações  sobre  o  estudo  relativo  ao
monitoramento da qualidade da água com base na fauna ictiológica da Lagoa da
Pampulha.

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 março de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Sebastião Costa.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Luiz Henrique e Duarte Bechir (substituindo o deputado Carlos Mosconi,
por  indicação da liderança do BTR),  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 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 também o recebimento de correspondência publicada no Diário do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios do Sindicato dos Artistas
e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais (15/2/2014), da
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Sra.  Fátima Regina  França Farah,  chefe da  Secretaria  Executiva do Gabinete  da
Presidência do BNDES (20/2/2014), e da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (21/2/2014). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é
aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.604/2013 (relator:
deputado  Elismar  Prado).  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  os  Requerimentos  nºs  6.854  e  6.855/2013.  Submetidos  a  discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de  Lei  nºs  3.672/2012,  4.396  e  4.704/2013.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo Viegas, Rogério Correia, Duarte Bechir 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, 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  forma desrespeitosa  com que,  reiteradamente,  o Sr.  Fabiano
Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das
Neves, teria tratado policiais militares. A seguir, procede à leitura de documento sobre
denúncias contra o juiz da referida comarca. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir o Ten.-Cel. PM Júlio César de Souza, comandante do
40º Batalhão da Polícia Militar  de Minas Gerais  -  Ribeirão das Neves; o Sgt.  PM
Heder Martins de Oliveira, diretor jurídico da Aspra, representando o presidente da
Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; o 3º-Sgt. PM
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Sebastião de Oliveira; o 3º-Sgt. PM Leonardo José Pinto de Souza; o Sgt. PM André
Santos Barbosa; o Sd. PM Robert Leandro Menezes; o Sd. PM Luiz Henrique Ramos;
o Sd. PM Thiago Augusto da Silva; o Sd. PM Paulo Alberto Santana Ferreira; e o Sd.
PM  Caio  César  Silva  Santos,  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.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.163/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta desta comissão e da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social para debater,  em audiência pública, a ação conjunta do Ministério do
Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho, que atestou a submissão de
trabalhadores  da  Cemig  em  situação  degradante  de  labor,  análoga  ao  trabalho
escravo;

- nº 9.164/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta comissão, da Comissão de Saúde e da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social para debater, em audiência pública, a saúde física e
emocional dos servidores do Poder Judiciário;

-  nº  9.165/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de repúdio ao Banco Itaú pela confecção e distribuição de calendários e
agendas  em  que  assinalavam  a  data  de  31  de  março  como  "Aniversário  da
Revolução de 1964", a despeito de o fato histórico tratar-se de golpe militar e em
detrimento da memória, verdade e justiça do nosso país, conforme correspondência
apresentada à Comissão de Direitos Humanos;

- nº 9.166/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à
presidenta da República, à Procuradoria da República em Minas Gerais e ao governo
do Estado pedido de providências com vistas a solucionar as situações de conflitos
agrários, especialmente vivenciados pelas comunidades xacriabás no Estado, e as
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notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária desta comissão;
- nº 9.167/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao

CAO-DH pedido de providências para apurar denúncias da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra PM/BM -, protocolizadas no
Ministério Público e apresentadas na 3ª Reunião Ordinária desta comissão, que teve
por finalidade ouvir denúncias de violações de direitos de policiais militares;

- nº 9.168/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
visita ao Presídio de São Joaquim de Bicas, especialmente à ala onde se encontram
presos oriundos da segurança pública, a fim de verificar as condições da carceragem
e obter esclarecimentos sobre denúncias de ameaças sofridas por esses detentos;

- nº 9.169/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
visita ao 16º Batalhão da PMMG com a finalidade de verificar a situação do 1º-Ten.
PM Alexandre do Nazareno Miranda, do Maj. PM Wilson Silva de Lima e do Cap. PM
César Alberto Cabral e Castro, presos na mencionada unidade, especialmente no que
se refere às condições da carceragem e à preservação dos direitos humanos.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia - Sebastião Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2014
Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

(substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da Liderança do BTR) e os
deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco e Vanderlei Miranda (substituindo o
deputado  Paulo  Guedes,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio
Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater os problemas e dificuldades
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ocasionados pela  seca na agropecuária mineira e  as  ações  governamentais  para
enfrentá-las,  além  das  dificuldades  geradas  nas  cooperativas  agropecuárias,  e  a
discutir  e a votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Weber  Bernardes  de  Andrade  -  Ebinho,
presidente do Núcleo dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba, que encaminha cópia do relatório entregue ao secretário de Estado
de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  Zé  Silva  Soares,  com  estimativas  de
redução  da  safra  2013/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: 4.747, 4.760, 4.781/2013 e 4.847/2014 (deputado Romel Anízio), 4.749,
4.752, 4.753, 4.770, 4.776/2013 e 4.824/2014 (deputado Inácio Franco) e 4.674 e
4.766/2013 (deputado Fabiano Tolentino)  em turno único;  e 4.165/2013 (deputado
Romel  Anízio)  no  1º  turno.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião  para  ouvir  a  Sra.  Aline  Veloso,  coordenadora  da  Assessoria  Técnica  da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -  Faemg -,  representando o
presidente dessa entidade; e os Srs. Marcílio de Sousa Magalhães, superintendente
federal  da Agricultura no Estado,  José Walter  do Amaral,  gerente  de  Mercado de
Agronegócios do Banco do Brasil no Estado, representando o superintendente dessa
entidade, André Luiz Coelho Merlo, subsecretário de Agronegócio da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o secretário dessa
pasta,  João Ricardo Albanez,  superintendente de Política e Economia Agrícola da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Plínio César Soares,
diretor  de  Operações  Técnicas  da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas
Gerais - Epamig -, representando o presidente dessa empresa, Valmisoney Moreira
Jardim,  gerente  do  Departamento  Técnico  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, representando o presidente
dessa empresa, Maurício Vielmi Fortes, gerente de negócios do Banco do Nordeste,
representando  Wesley  Macio  Gonçalves  Maciel,  superintendente  estadual  dessa
entidade no Norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, Marco Túlio Borgatti, gerente
técnico do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
Ocemg -, representando o presidente dessa entidade, José Antônio Bernardes, diretor
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do Sindicato das Indústrias de Laticínios  do Estado de Minas Gerais - Silemg -  e
diretor de Captação e Logística da Embaré, representando o presidente do Silemg,
José Carlos Campello, membro da Câmara Técnica do Seguro Rural da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Melles, secretário de Estado
de  Obras  Públicas  e  presidente  da  Cooparaiso,  Marcelino  Marra,  secretário  de
Planejamento de Sacramento, e Eduardo Nascimento, assessor de meio ambiente da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
representando o presidente dessa entidade, que são convidados a tomar assento à
mesa.  O  presidente,  como  um  dos  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida passa a palavra aos deputados
Inácio  Franco  e  Vanderlei  Miranda,  coautores  do  requerimento,  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,  é  aprovado  o
Requerimento nº 9.170/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita
seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  aplicação  da  Lei
Florestal  Mineira (Lei nº  20.922, de 16/10/2013) pelo poder público estadual,  bem
como  a  implantação  e  operacionalização  do  Cadastro  Ambiental  Rural  -  CAR.
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 março de 2014.
Fabiano Tolentino, Presidente - Inácio Franco - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 592/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  os
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convênios ICMS a seguir relacionados, celebrados no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz: nºs 158, 163, 164, 167 e 176, de 6 de dezembro de
2013.

Publicada no Diário do Legislativo em 6/2/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
Os cinco convênios encaminhados pela mensagem tratam de redução de base de

cálculo, prorrogação de benefício fiscal, isenção e suspensão, relativos ao Imposto
sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de
Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  e  de
procedimentos de fiscalização.

O Convênio ICMS nº 158/2013 altera o Convênio ICMS nº 52, de 26 de setembro
de 1991, que concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos
industriais  e  implementos  agrícolas.  O  objetivo  da  alteração  é  incluir  o  item
“roçadeiras  e  podadores  com  motor  elétrico  ou  não  elétrico  incorporado,  de  uso
manual” no rol das máquinas e implementos agrícolas beneficiados com a redução.

O Convênio ICMS nº 163/2013 prorroga, até 30 de abril de 2016, disposições de
convênios que concedem benefícios fiscais. Entre eles, estão o Convênio ICMS nº 32,
de 4 de abril de 1995, que autoriza a concessão de isenção nas operações internas
com veículos automotores, máquinas e equipamentos, adquiridos pelos Corpos de
Bombeiros Voluntários para utilização nas suas atividades específicas; o Convênio
ICMS nº 95, de 18 de setembro de 1998, que isenta do ICMS importação de produtos
imunobiológicos, medicamentos e inseticidas destinadas à vacinação e combate à
dengue,  malária  e  febre  amarela,  realizada pela Fundação Nacional  de  Saúde;  o
Convênio  ICMS nº 116,  de  11 de dezembro de 1998,  que isenta  do  ICMS todas
operações com preservativos; e o Convênio ICMS nº 1, de 2 de março de 1999, que
isenta  do  ICMS  todas  operações  com  equipamentos  e  insumos  destinados  ao
atendimento médico hospitalar. Os demais convênios prorrogados não são dirigidos
ao Estado.

O Convênio ICMS nº 164/2013 altera o Convênio ICMS nº 142, de 16 de dezembro
de 2011, que concede isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações
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relacionadas com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa
2014, e dá outras providências. Numa das alterações promovidas, é acrescentado o
número da Declaração de Importação - DI - entre as informações que devem constar
em  documento  de  controle  e  movimentação  de  bens,  em  caso  de  operações
realizadas  por  não  contribuintes  do  ICMS,  com  isenção  do  imposto,  relativas  à
primeira saída subsequente à entrada da mercadoria importada destinada ao uso ou
consumo exclusivo na organização e na realização das competições. Foi revogado,
ainda,  dispositivo  que  estabelecia  que,  para  movimentação  de  mercadorias  nas
operações acima referidas, o documento de controle e movimentação de bens deve
ser  acompanhado  da  cópia  da  Declaração de Importação -  DI  -  e  da  Guia  para
Liberação de Mercadoria Estrangeira - GLME. Outra alteração tem o objetivo de dar
nova redação à cláusula que dispõe sobre documento de controle e movimentação de
bens  que  deve  acompanhar  as  saídas  posteriores  a  operações  internas  e
interestaduais  de  mercadorias  beneficiadas  com isenção ou suspensão do ICMS.
Nesse  caso,  a  modificação  realizada  incide  sobre  dois  dos  destinatários  dessas
operações, quais sejam os Parceiros Comerciais da FIFA e os Prestadores de Serviço
da FIFA. Na redação anterior, eles deveriam estar domiciliados no exterior, condição
que deixou de existir no novo texto.

O Convênio ICMS nº 167/2013 altera o Convênio ICMS nº 45, de 26 de março de
2010,  que autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a  conceder  isenção  do  ICMS nas
saídas de  locomotivas.  Com a alteração,  a abrangência  do  convênio  é ampliada,
passando a incluir também o Estado de São Paulo na autorização para concessão da
isenção.  Suas  disposições  são  prorrogadas  de  31  de  julho  de  2012  para  31  de
dezembro de 2016.

Por fim, o Convênio ICMS nº 176/2013 altera o Convênio ICMS nº 52, de 1º de julho
de 2005, que dispõe sobre os procedimentos para operacionalização do disposto no §
6º  do  art.  11  da  Lei  Complementar  Federal  nº  87,  de  13  de  setembro  de  1996,
relativamente  aos  serviços  não  medidos  de  televisão  por  assinatura,  via  satélite.
Cabe informar que o mencionado dispositivo da chamada “Lei  Kandir”,  estabelece
que, na hipótese de prestação onerosa de serviço de comunicação, tratando-se de
serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da
Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será
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recolhido  em  partes  iguais  para  as  unidades  da  Federação  onde  estiverem
localizados o prestador e o tomador. O objetivo da alteração do Convênio ICMS nº
52/2005 é  dar  nova redação à  cláusula que indica  os  estados aos quais  não se
aplicam as suas disposições. São acrescidos os Estados do Acre, Alagoas, Amapá,
Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina
e Tocantins à lista que antes continha apenas os Estados do Amazonas, Goiás, Mato
Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul  e  o  Distrito  Federal.  A essas  unidades  federadas
permanecem aplicáveis o Convênio ICMS nº 10, de 26 de março de 1998.

A apreciação por esta Casa de convênios celebrados no âmbito do Confaz está
fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e no art. 1º,  caput,  da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de
1975.  Nos  termos  do §  5º  do  art.  8º  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que consolida a
legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  os
convênios  que  disponham  sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme  legislação  federal,  serão
submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, até o terceiro dia subsequente ao
de sua publicação no Diário Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa,
que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução, observado o disposto no
art. 4º da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975. Em seu art. 1º, a mencionada lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 158, 163, 164,

167 e 176, de 2013, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../...

Ratifica os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e 176, de 6 de dezembro de
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2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 158, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 52, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da base de cálculo nas
operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

II - Convênio ICMS nº 163, de 6 de dezembro de 2013, que prorroga disposições de
convênios que concedem benefícios fiscais;

III  -  Convênio ICMS nº 164, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 142, de 16 de dezembro de 2011, que concede isenção e suspensão do
ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa
2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, e dá outras providências;

IV - Convênio ICMS nº 167, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 45,  de 26 de março de 2010,  que autoriza o Estado de Minas Gerais a
conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas;

V - Convênio ICMS nº 176, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº  52,  de  1º  de  julho  de  2005,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  para
operacionalização do disposto no § 6º do art. 11 da Lei Complementar Federal nº 87,
de 13 de setembro de 1996, relativamente aos serviços não medidos de televisão por
assinatura, via satélite;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  - João Vítor  Xavier - Romel

Anízio - Ulysses Gomes.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 607/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  comunica  a  celebração  do
Convênio nº 6/2014, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz
-, em 15 de janeiro de 2014.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18, item 2.

Fundamentação
Tendo como fundamento o disposto no § 5º do art. 8º e no § 4º do art. 12, ambos da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º, “caput”, da Lei Complementar
Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, a mensagem do governador encaminhou,
para que seja submetido à apreciação desta Casa, o Convênio nº 6/2014, celebrado
no âmbito do Confaz, que altera o Convênio nº 48, de 12 de junho de 2013, que
institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional
-  Recopi  Nacional  -,  e  disciplina,  para  as  unidades  federadas  que  especifica,  o
credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel  destinado  à
impressão de livro, jornal ou periódico.

O Convênio nº 48/2013 estabelece que os estabelecimentos localizados no Estado,
bem  como  aqueles  que  se  localizam  em  outros  nove  estados,  que  realizem
operações  sujeitas  a  não  incidência  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - sobre as operações com o
papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico deverão se credenciar nas
respectivas secretarias de fazenda e no Recopi Nacional. Dessa forma, o contribuinte
credenciado no Recopi fica obrigado a declarar previamente suas operações, sendo
que para cada uma delas deverá ser utilizado e informado no documento fiscal o
respectivo número de registro de controle de operação.

Os tipos de papel considerados como destinados à impressão de livro, jornal ou
periódico e cuja utilização sujeita o estabelecimento ao credenciamento, nos termos
do convênio citado, são discriminados em Ato da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - Cotepe.

A alteração  promovida  pelo  Convênio  nº  6/2014,  ora  em  exame,  consiste  na
mudança de redação da alínea “b” do inciso II  da cláusula vigésima terceira,  que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula  Vigésima  Terceira  -  Este  convênio  entra  e  vigor  na  data  de  sua
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publicação, produzindo efeitos, relativamente:
(…)
II - às demais cláusulas a partir de:
(...)
b)  1º  de  janeiro  de  2014,  para  os  contribuintes  sediados  nas  demais  unidades

federadas, exceto para os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina, do Distrito Federal  e de Goiás, cujo prazo será o estabelecido em suas
respectivas legislações.”.

A cláusula vigésima terceira é a cláusula de vigência do Convênio nº 48/2013. A
alteração promovida refere-se à inclusão do Estado de Goiás na exceção da vigência
de determinadas cláusulas desse convênio a partir de 1º de janeiro de 2014, ou seja,
relativamente a essas cláusulas, no referido estado, o prazo de vigência será aquele
estabelecido em sua respectiva legislação.

Cabe informar que, nos termos do § 5º do art. 8º e do § 4º do art. 12, ambos da Lei
nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e
dá  outras  providências,  os  convênios  celebrados  conforme  legislação  federal,  os
quais disponham sobre concessão de isenção ou outro benefício ou incentivo fiscal
ou financeiro, serão submetidos pela Secretaria de Estado de Fazenda à apreciação
da  Assembleia  Legislativa,  que  deverá  ratificá-los  ou  rejeitá-los,  por  meio  de
resolução, observada a Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, que estabelece em
seu art. 1º que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme o
parágrafo único desse artigo, o disposto também se aplica à redução da base de
cálculo;  à  devolução total  ou  parcial,  direta  ou  indireta,  condicionada  ou  não,  do
tributo  ao  contribuinte,  a  responsável  ou  a  terceiros;  à  concessão  de  crédito
presumido e a quaisquer  outros  incentivos ou favores fiscais  ou financeiro-fiscais,
concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus.

Conclusão
Concluímos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  6/2014,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº …/...
Ratifica  o  Convênio  nº  6/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 15 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 6/2014, celebrado pelo Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, em 15 de janeiro de 2014, que altera o Convênio nº
48,  de  12  de  junho  de  2013,  que  institui  o  Sistema de  Registro  e  Controle  das
Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi Nacional -, e disciplina, para as
unidades  federadas  que  especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize
operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada

- João Vítor Xavier.
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 608/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, a Mensagem nº 608/2014 encaminha para
apreciação desta Assembleia Legislativa o Convênio ICMS 4, de 15 de janeiro de
2014, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/2/2014,  vem  a  proposição  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
A Constituição Brasileira de 1988 concedeu aos estados e ao Distrito Federal a

competência  de  instituir  o  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS.

Por  tratar-se  de  imposto  de  grande  relevância  arrecadatória  e  de  grande
repercussão  para  a  atividade  econômica,  o  ordenamento  jurídico  -  além  da
Constituição, também a Lei Complementar nº 24, de 1975, recepcionada pela Carta
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de 1988 - institui regras para coordenar as diversas políticas estaduais relativas a
esse imposto. Em especial, o ordenamento define procedimentos para que aspectos
determinados  das  regras  referentes  ao  ICMS  -  como  as  alíquotas  e  rotinas
administrativas  -  sejam  consideradas  válidas.  Tais  aspectos,  que  buscam,  em
princípio,  manter  o  equilíbrio  federativo  e  facilitar  o  comércio,  são  disciplinados
geralmente na forma de convênios, submetidos ao crivo do Conselho Nacional de
Política  Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  que  reúne  representantes  dos  governos
estaduais e distrital.

Assim, foi enviada a esta Casa Legislativa a Mensagem nº 608, de 2014, de autoria
do governador do Estado, que encaminha o Convênio ICMS 4, de 15 de janeiro de
2014, que altera o Convênio ICMS 91/91, que por sua vez dispõe sobre a concessão
de  isenção  do  ICMS  em  operações  realizadas  por  lojas  francas  localizadas  nos
aeroportos internacionais. O Convênio 4/2014 altera a ementa do Convênio 91/91 e
também o inciso I da cláusula primeira, incluindo no Convênio de 91 a isenção de
ICMS  em  lojas  francas  instaladas,  nos  termos  legais,  na  sede  de  municípios
caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras.

A declaração de cidades gêmeas, ou cidades irmãs, é um procedimento que busca
estreitar os laços culturais e econômicos entre as cidades declarantes. A mudança
pretendida pelo Convênio  4/2014 está amparada pelo art.  15-A do Decreto-Lei  nº
1.455, de 1976, inserido pela Lei nº 12.723, de 2012, que, além da declaração de
cidade gêmea, exige que as cidades beneficiadas pela medida se situem em zona
fronteiriça. A medida busca aumentar a possibilidade de instalação de lojas francas,
para aumentar a atratividade das compras em território nacional,  as quais,  muitas
vezes, concorrem em desvantagem com lojas de países vizinhos, devido à elevada
carga tributária brasileira. A medida pode favorecer o comércio varejista nacional e
também  o consumidor,  permitindo-lhe  acessar  maior  variedade de  mercadorias  a
preço reduzido. Uma vez que Minas Gerais não possui zona fronteiriça, a medida não
deve trazer repercussão ao Estado.

No que se refere aos aspectos legais, o encaminhamento se dá em cumprimento do
§ 5º do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que determina que a celebração de convênio
de concessão de isenção ou outro benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro seja
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submetida à aprovação desta Assembleia Legislativa.
A celebração  do  Convênio  4/2014  se  deu  em  acordo  com  os  procedimentos

estabelecidos pela legislação vigente e com a anuência do Estado, por meio de sua
representação  no  Confaz.  Dessa  forma,  e  considerando  a  necessidade  de
manifestação da Assembleia Legislativa quanto à matéria, somos pela ratificação do
referido convênio.

Conclusão
Opinamos  pela  ratificação  do  Convênio  ICMS  4/2014,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica o Convênio ICMS 4/2014, celebrado pelo Conselho Nacional  de Política
Fazendária - Confaz - em 15 de janeiro de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS 4/2014, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz - em 15 de janeiro de 2014, que altera o Convênio
ICMS 91, de 5 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a concessão de isenção do
ICMS  em  operações  realizadas  por  lojas  francas  localizadas  nos  aeroportos
internacionais.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia,  Presidente -  Lafayette  de  Andrada,  relator-  João Vítor  Xavier  -  Romel

Anízio - Ulysses Gomes
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.536/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo
instituir o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a
Emenda nº 1, que apresentou; e pela Comissão de Cultura, que opinou pela rejeição
do projeto.
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Em 1º/12/2011, o Deputado Rogério Correia apresentou requerimento para que a
matéria fosse apreciada por esta comissão, nos termos do disposto no inciso II do art.
102, combinado com o art. 190 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo instituir o Dia do Quadrilheiro Junino, a

ser comemorado anualmente em 1º de junho.
Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça considerou o

projeto  desprovido  de  vício  de  natureza  jurídica,  mas  entendeu  conveniente
apresentar a Emenda nº 1, com o objetivo de passar a comemoração proposta para o
dia 27 de junho, a fim de fazê-la coincidir com a proposta da Lei Federal nº 12.930, de
2011, que institui o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino.

No  que  concerne  ao  exame  de  mérito,  objeto  de  apreciação  desta  comissão,
salientamos  que  as  datas  comemorativas  são  fundamentais  oportunidades  de
integração dos segmentos a elas relacionados e de sua valorização. Há várias datas
comemoradas  internacional  e  nacionalmente  em  que  são  realizados,
tradicionalmente,  eventos  educativos  e  de  conscientização  da  população  para  a
constituição de uma sociedade mais humana e justa.

A pretensão  de  se  consagrar  uma data  para  homenagear  o  quadrilheiro  junino
revela-se  oportuna,  uma  vez  que  valoriza  a  cultura  popular  e  as  tradições
relacionadas com a festa de São João. Em Minas, existem vários grupos de quadrilha
que  mobilizam crianças,  jovens  e  adultos  na  organização dessa festa,  que já  se
tornou ponto de destaque no calendário de eventos de várias cidades. Não há dúvida
de  que  a  valorização  desse  profissional  que  utiliza  meio  de  expressão  artística
cantado,  dançado  ou  falado  transmitido  por  tradição  popular  nas  festas  juninas
colabora para a preservação da memória folclórica do povo mineiro.

Por essas razões, somos pela aprovação do projeto de lei em apreço.
Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.536/2011,
com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Elismar Prado.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.833/2013
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 Grupo Cidadão Caxambuense, com sede
no Município de Caxambu.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.833/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Grupo Cidadão Caxambuense, com sede no Município de Caxambu.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 4º e 35 vedam a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 40 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 3.833/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.735/2013
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo e Artesanato de Aiuruoca - Actua
-, com sede no Município de Aiuruoca.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Primeiramente, o projeto foi  encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda n°
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
A proposição  objetiva  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Comércio,

Turismo e Artesanato de Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.
Conforme parecer da Comissão de Constituição e Justiça, os requisitos para que as

associações e fundações sejam declaradas de utilidade pública estão previstos no
art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998.

Examinando  a  documentação  que  instrui  o  processo,  verificamos  o  inteiro
atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo: 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.

Constatamos ainda que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do
art. 27 e o art. 92 vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 90 estabelece
que,  havendo  a  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da
instituição dissolvida.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou que não há óbice à tramitação do
projeto em pauta, contudo apresentou a Emenda n° 1, objetivando adequar o nome
da entidade ao consubstanciado no art. 1° de seu estatuto.
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Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Associação do Comércio, Turismo e
Artesanato de Aiuruoca em prol do desenvolvimento desse município, consideramos
meritória a iniciativa de lhe autorizar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.735/2013, com a

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.817/2013
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 Associação Comunitária Nova Era, com sede
no Município de Carvalhópolis.

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 4.817/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Nova Era, com sede no Município de Carvalhópolis, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção do desenvolvimento da comunidade em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  proporciona  aos  associados  e  a  seus
dependentes  atividades  econômicas,  culturais  e  desportivas;  realiza  ações  de
assistência social; apoia ou desenvolve projetos e atividades de reciclagem; realiza
obras e ações voltadas para o bem da comunidade; promove o ensino da leitura e da
escrita a analfabetos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do Município de Carvalhópolis, 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 4.817/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.818/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado Duílio  de  Castro,  o projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Social  Resgate,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.818/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Social Resgate, 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.

Com esse propósito, a instituição busca combater a fome e a pobreza; defende o
direito a moradia digna por meio de programas comunitários; desenvolve atividades
culturais, esportivas e recreativas; promove a proteção, o amparo e o atendimento a
crianças e idosos carentes; realiza campanhas de combate a doenças transmissíveis
ou infectocontagiosas. Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo referido
instituto  com  a  comunidade  mais  carente  do  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° 4.818/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.845/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.845/2014 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Mundo Novo, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a
promoção da educação integral do homem.

Com esse propósito, a instituição promove a cultura, o esporte e a saúde; oferece
cursos de profissionalização; institui ambulatórios e clínicas de saúde física e mental;
realiza trabalhos voltados para a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. .

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida fundação com a
comunidade mais carente do 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° 4.845/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.848/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional, Familiar
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e Agropecuário de Veredinha - Acodefav -, com sede no Município de Veredinha.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.848/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional,  Familiar  e Agropecuário
de Veredinha - Acodefav -, com sede no Município de Veredinha.

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. 13, parágrafo
único,  que as  atividades de seus  diretores,  conselheiros  e  associados não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer lucros, gratificações,
vantagens ou benefícios, sob qualquer forma ou pretexto; e, no art. 31, § 5º, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de
entidade  congênere  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  ou  a
entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.848/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -

Leonídio Bouças - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.849/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Famílias Varzelandenses em
Defesa da Vida, com sede no Município de Varzelândia.

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 4.849/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Famílias  Varzelandenses  em  Defesa  da  Vida,  com  sede  no  Município  de
Varzelândia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo o desenvolvimento de ações de proteção à saúde
das famílias e de combate à fome e à pobreza.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  geração  de  renda  para  a
autossustentação  das  famílias;  e  defende  os  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes, visando à educação e cidadania. .

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade do Município de Varzelândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.849/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.871/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair  Nogueira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  Desenvolvimento  Educacional,
Qualificação,  Reintegração  Social  e  Cultural  Semear  de  Betim,  com  sede  no
Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.871/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  para  Desenvolvimento  Educacional,  Qualificação,
Reintegração Social e Cultural Semear de Betim, com sede no Município de Betim.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, parágrafo
único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  outras
vantagens  ou benefícios;  e,  no art.  23,  parágrafo único,  que,  na hipótese 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 4.871/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.874/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 610/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola
estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no  Povoado de  Barrinha,  no
Município de São João do Paraíso.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/2/2014 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  4.874/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Mário Coelho à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada
no Povoado de Barrinha, no Município de São João do Paraíso.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
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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° 4.874/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.883/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar  de
utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais - Supra -, com
sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.883/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Uberabense de Proteção aos Animais - Supra -, com sede no Município
de Uberaba.

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. 39, parágrafo
único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a entidade congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades no Brasil; e, no
art. 41, que seus diretores e conselheiros não serão remunerados.

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

Projeto de Lei nº 4.883/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.885/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Unidos Venceremos, com sede no Município de São
Tomás de Aquino.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.885/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Unidos Venceremos, com sede no Município de São Tomás de Aquino.
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.  28,  que as
atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes
não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade  jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  e,
preferencialmente,  sediada no Município de São Tomás de Aquino,  ou a entidade
pública.

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

Projeto de Lei nº 4.885/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.888/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião, com sede no Município de
Itumirim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.888/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical São Sebastião, com sede no Município de Itumirim.
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. 5º, que seus
diretores, conselheiros e associados não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios; e,  no art. 40, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 4.888/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.892/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  de  Recuperação  de  Vidas  -  Assorev  -  Casa  de
Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.892/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação de Vidas - Assorev - Casa de Bethânia, com sede no
Município de Ibiraci.

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.  16-A  veda  a
remuneração  de seus  dirigentes;  e  o  art.  31  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, dotada de
personalidade jurídica, com sede e atividades no Município de Ibiraci e registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.892/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda
Córrego Fundo - ACF -, com sede no Município de Campina Verde.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/2/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.895/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Córrego Fundo - ACF -,
com sede no Município de Campina Verde.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.895/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.904/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
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utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de Artes Marciais, com sede no
Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.904/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização  Dragão  Vermelho  de  Artes  Marciais,  com  sede  no  Município  de
Contagem.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  35,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem.  Na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado, de acordo com o art.  61 do Código Civil  Brasileiro,  a entidade de fins
idênticos ou semelhantes.

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

Projeto de Lei nº 4.904/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.063/2011
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Délio Malheiros,  o Projeto de Lei  nº 2.063/2011 “dispõe

sobre a notificação compulsória aos órgãos que especifica nos casos de violência
cometida contra crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/6/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Em reunião realizada em 6 de outubro de 2011, foi aprovado requerimento para que
o  projeto  em  estudo  fosse  encaminhado  ao  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente a fim de que esse órgão pudesse se manifestar sobre o seu
conteúdo.

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

Fundamentação
O  projeto  sob  comento  propõe  a  criação  da  Notificação  Compulsória  nos

atendimentos médicos de crianças e adolescentes vítimas de violência, comprovada
ou suspeita, a ser feita ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público dos Estado. Trata-
se de um conceito amplo de violência, que engloba o sofrimento físico, sexual ou
psicológico de que forem vítimas crianças e adolescentes.

À Secretaria de Estado e Defesa Social, em conjunto com a Secretaria de Estado
de Saúde, ou aos órgãos que as venham substituir foi atribuída a responsabilidade de
regulamentar  o  meio  pelo  qual  a  notificação  deverá  ser  feita.  Por  fim,  o  projeto
estabelece  que  a  não  notificação  pelo  profissional  de  saúde  responsável  pelo
atendimento  da  criança  e  do  adolescente  sujeita-o  às  sanções  previstas  nas
legislações penais pertinentes e,  em sendo o infrator  servidor público, também às
sanções previstas na Lei nº 869, de 5/7/1952.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que a Lei Maior estabelece,
em seu art.  227, que “é dever da família,  da sociedade e do Estado assegurar à
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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  a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”. O § 4° do citado artigo dispões que “a lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”.

Verifica-se que o projeto em exame objetiva conferir densidade normativa às citadas
disposições constitucionais, de cunho mais genérico e abstrato. Por força do art. 24,
XV,  está  o  Estado  membro  autorizado  a  legislar  sobre  proteção  à  infância  e  à
juventude  na  via  da  legislação  concorrente.  todavia,  a  matéria  em  exame  já  se
encontra exaustivamente regulamentada. O Estatuto da Criança e do Adolescente,
em seu art. 13, prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
crianças e adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, sendo considerada
infração administrativa, sujeita a multa de três a vinte salários de referência, a não
comunicação  à  autoridade  competente,  pelo  médico  ou  responsável  pelo
estabelecimento de atenção à saúde,  dos casos de que tenha conhecimento (art.
245).  Essa obrigação instituída pelo Estatuto foi  assim comentada por documento
elaborado  pelo  Ministério  da  Saúde,  intitulado  “Notificação  de  maus-tratos  contra
crianças e adolescentes pelo profissional de saúde: um passo a mais na cidadania
em saúde”: “Ao Conselho Tutelar cabe receber a notificação, analisar a procedência
de cada caso e chamar a família ou qualquer outro agressor para esclarecer, ou ir in
loco verificar  o  ocorrido  com  a  vítima.  Os  pais  ou  responsáveis  (familiares  ou
institucional),  a  não  ser  em  casos  excepcionais  em  que  essa  parceria  se  torne
inconveniente, devem ser convidados a pensar, juntamente com os conselheiros, a
melhor  maneira  de  encaminhar  soluções,  sempre  a  favor  da  criança  e  do
adolescente. Apenas em casos mais graves que configurem crimes ou iminência de
danos maiores à vítima, o Conselho Tutelar deverá levar a situação ao conhecimento
da  autoridade  judiciária  e  ao  Ministério  Público,  ou,  quando  couber,  solicitar  a
abertura de processo judicial. O trabalho do Conselho é especificamente garantir os
direitos da criança e do adolescente, realizando os procedimentos necessários para
isso”.
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A obrigatoriedade da notificação também é estabelecida pelo Conselho Federal de
Medicina nos termos do Parecer nº 815/97, segundo o qual “o médico tem o dever de
comunicar  às  autoridades  competentes  os  casos  de  abuso sexual  e  maus-tratos,
configurando-se como justa causa a revelação do segredo profissional”.

Adicionalmente, por força de portaria do Ministro da Saúde foi criado um Comitê
Técnico  Científico  para  elaborar  propostas  de  “Política  Nacional  de  Redução  da
Morbimortalidade  por  Acidentes  e  Violências  e  de  Redução  da  Violência  e  dos
Acidentes na Infância e na Adolescência”, em 1998. Após a aprovação da proposta, o
Conselho  Nacional  de  Saúde  editou  a  Portaria  nº  1.968,  de  2001,  tornando
obrigatório, para todas as instituições de saúde pública e/ou conveniadas ao Sistema
Único  de  Saúde  em  todo  o  território  Nacional,  o  preenchimento  da  Ficha  de
Notificação  Compulsória  e  seu  encaminhamento  aos  órgãos  competentes.  Nos
termos da referida portaria, a comunicação deverá ser feita mediante a utilização de
formulário próprio, constante de seu Anexo, observadas as instruções e cautelas nele
indicadas para seu preenchimento. O formulário deverá ser preenchido em duas vias,
sendo a  primeira  encaminhada ao  Conselho  Tutelar  ou  Juizado de  Menores  e  a
segunda anexada à Ficha de Atendimento ou Prontuário do paciente atendido, para
os encaminhamentos necessários ao serviço. Este documento tem a vantagem de
conferir maior organicidade aos programas locais e regionais do setor. Além disso,
permite que os dados coletados passem a compor  uma base de informações  do
Sistema Único de Saúde, com ganhos evidentes de sistematicidade e capilaridade.
Criar  um sistema de informações a  partir  de formulários  próprios poderia implicar
retrocesso e desorganização do sistema. Por essas razões, somos levados a não
acatar  a  sugestão  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  no  sentido  de  que
“devem  também  participar  da  regulamentação  e,  inclusive,  da  elaboração  de
formulário  de  denúncia,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  por  meio  da
Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  ouvido  o  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da
Criança e Adolescente”.

Em vista do exposto,  pode-se concluir  que a matéria em exame já se encontra
suficientemente  regulamentada  pela  legislação  em  vigor,  faltando-lhe,  portanto,  a
marca da inovação no ordenamento jurídico, própria dos atos normativos primários.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.063/2011.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela “institui, no
âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de Cirurgia
Plástica Reconstrutiva da Mama”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em apreciação preliminar, concluiu por sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.  A  Comissão  de  Saúde,  em  análise  de  mérito,  emitiu  parecer  pela
aprovação do projeto 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 visa a instituir em hospitais da rede pública de saúde do Estado o

Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama para mulheres com mutilação
parcial ou total da mama decorrente do tratamento de câncer de mama.

De acordo com a justificação do projeto, a proposição objetiva “a recuperação da
autoestima, da feminilidade e a melhora da qualidade de vida das pacientes” tendo
em vista que “o câncer de mama é uma das doenças mais temidas pelas mulheres
devido a sua alta frequência e a seus efeitos psicológicos, que afetam a sexualidade
e a própria imagem pessoal”. Nesse sentido, o projeto intenta “proporcionar o acesso
à cirurgia plástica reconstrutiva da mama, após o tratamento para retirada de câncer”.

Em seus termos, o projeto prevê a implantação do Programa de Cirurgia Plástica
Reconstrutiva  da  Mama  em  todas  as  suas  etapas  e  especificações  científicas,
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cabendo ao Poder Executivo, entre outros, estabelecer os critérios e procedimentos
relativos à inscrição da mulher interessada e ao prazo para o seu atendimento. Além
disso,  o  projeto  pretende  autorizar  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênio  com
entidades públicas e privadas de ensino superior com vistas à criação do Centro de
Estudos para o Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas Aplicadas à Reconstituição
Mamária.

Inicialmente,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de
Saúde,  que  informou  que  a  reconstrução  mamária  já  é  um  procedimento
rotineiramente oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a
proposição trata do tema proteção e defesa da saúde, que está previsto no rol das
competências  legislativas  concorrentes,  configurando  também  um  direito
constitucional  assegurado  à  mulher.  Notou  ainda  que  as  recentes  alterações  na
legislação federal que tratam do tema permitiram que, havendo condições técnicas, a
reconstrução mamária deve ser efetuada no mesmo tempo cirúrgico da mastectomia,
restando evidente a consonância do projeto em tela com as normas nacionais  do
SUS.  A  esse  respeito,  a  comissão  observou  também  que,  embora  a  previsão
legislativa  esclareça  as  condições  de  realização  da  cirurgia,  carece  de
regulamentação quanto ao aspecto da exigência de motivação por parte do médico
quando da sua não realização, de forma a permitir o futuro controle da legalidade do
ato.  Diante  disso,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que,  a  partir  das  informações
presentes  em  nota  técnica  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  bem  como  de
sugestões do próprio autor encaminhadas àquela comissão, propõe a exigência de
apresentação dos motivos, por parte do médico responsável, que justifiquem a não
realização da cirurgia reconstrutiva mamária no momento cirúrgico da mutilação total
ou parcial.

A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, ressaltou que “o câncer de mama
é o segundo tipo de carcinoma mais frequente no mundo e o mais prevalente entre as
mulheres”.  Por  entender  que  “os  resultados  da  cirurgia  reconstrutiva  da  mama
realizada  imediatamente  após  a  mastectomia  ou  setorectomia  podem  reduzir  os
impactos  físicos  e  emocionais  desses  procedimentos”,  opinou  pela  aprovação  na
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forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a
implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário,
e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal premissa baseia-se no fato de que a cirurgia reconstrutiva já é assegurada pelo
SUS, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de 1999, não implicando, dessa forma,
ônus para o erário. Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do
projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.710/2011, em

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Lafayette de Andrada -  João Vítor

Xavier - Ulysses Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.839/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, a proposição em análise “dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  mercados,  supermercados,  hipermercados  e  estabelecimentos
similares  acomodarem  produtos  alimentícios  em  espaço  único  e  específico  para
pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  10/2/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  esta
proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 2.972, da deputada Liza Prado, por conter
matéria semelhante à da proposição em estudo.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em exame pretende obrigar mercados, hipermercados e supermercados

estabelecidos  no  Estado  e  que  possuem  mais  de  três  caixas  registradoras  a
reservarem local  específico para  a venda de produtos  alimentícios  recomendados
para pessoas com diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose.

Inicialmente,  esclarecemos  que  a  matéria  não  se  encontra  entre  aquelas  de
iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado, de modo que não
vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por parlamentar.

Com fulcro no art. 24, inciso XII, da Carta Magna, a proteção e a defesa da saúde
são  matérias  que  se  encontram  relacionadas  entre  as  que  são  de  competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Por seu turno, a Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XVIII, estabelece que
cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre a matéria
de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República.

Acrescente-se  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos termos da
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, conforme preceituam os arts.
196 e 197 da Constituição da República.

Ademais, de acordo com os incisos I e V do art. 24 da Constituição da República,
direito econômico e produção e consumo são matérias de competência concorrente.
Isso significa, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União compete editar
as normas gerais sobre esses temas, cabendo aos Estados membros da Federação
suplementá-las,  estabelecendo  disposições  específicas  em  função  de  suas
peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não
regulados por lei federal.

Ressaltamos, outrossim, que a promoção da defesa do consumidor consubstancia
um princípio fundamental, nos termos da Constituição da República, arts. 5º, XXXII, e
170, V.

Sobre o tema, destacamos decisão do Supremo Tribunal Federal:
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“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Lei  n.  12.385/2002,  do  Estado  de  Santa
Catarina,  que  cria  o  programa de  assistência  às  pessoas  portadoras  da  doença
celíaca e altera as atribuições de Secretarias Estaduais. Vício formal. Ação julgada
parcialmente procedente. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual
para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea
e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das
disposições  concernentes  a  incentivos  fiscais  e  determinação  para  que  os
supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos
os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na
função  administrativa  do  Poder  Executivo  local.  3.  A forma de  apresentação  dos
produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência
concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art.
24,  inc.  V  e  XII,  da  Constituição  da  República.  Precedentes.  4.  Ação  julgada
parcialmente procedente (ADI 2730 / SC - Relatora: Min. Cármen Lúcia - Julgamento:
5/5/2010).”

Informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta Comissão,
a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  manifestou-se  contrariamente  ao  projeto,  por
considerá-lo desnecessário, tendo em vista a Portaria nº 29/98 SVS/MS da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e a Lei nº 10.674 de 2003, a qual obriga que, nos
produtos  alimentícios  comercializados,  conste  a  informação  sobre  a  presença  de
glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.

No entanto, constatamos que não há nas referidas normas medida semelhante a
prevista no projeto em estudo. Apesar disso, tendo em conta os preceitos da técnica
legislativa,  entendemos  que  a  proposição  em  foco  deve  ser  aperfeiçoada.
Observamos,  ainda,  que  não  há  no  projeto  a  previsão  de  sanção  no  caso  de
descumprimento da norma. Assim sendo, na aplicação da lei deve-se levar em conta
o regime sancionatório do Código de Defesa do Consumidor.

Por  fim,  esclarecemos que a argumentação aduzida neste parecer se aplica ao
projeto anexado, tendo em vista a semelhança deste com o projeto em epígrafe.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.839/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Obriga  os  estabelecimentos  que  vendem  produtos  destinados  a  pessoas  com

diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose a dispor de local específico para a
sua exposição e comercialização.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os estabelecimentos que vendem produtos destinados a pessoas com

diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose deverão dispor de local específico
para a sua exposição e comercialização.

Parágrafo único - Os produtos a que se refere o  caput serão dispostos em local
visível e com placa informando sua destinação.

Art. 2º - A exposição comercial de produtos a que se refere o art. 1º em desacordo
com o disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

André Quintão - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado e do deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto
de Lei nº  3.924/2013,  assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de
ensino o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nas situações
que menciona.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência e Tecnologia. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Em  17/12/2013,  foi  aprovado  requerimento  durante  a  reunião  da  Comissão  de
Educação, Ciência e Tecnologia para que a proposição fosse baixada em diligência à
Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de Educação, a fim de
que esses órgãos se manifestassem a respeito da matéria.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com a alínea “a” do inciso VI do art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise assegura ao aluno da rede pública estadual o direito de

não se submeter a exames de avaliação curricular nas sextas-feiras após as 18 horas
e nos sábados, por motivo de crença ou convicção religiosa.

Para justificar  a proposição,  os autores destacam o fato de que "para judeus e
adventistas,  o  sábado  é  um  dia  sagrado  e  os  rituais  prescritos  para  esse  dia
começam, na realidade, no pôr do sol da sexta-feira. Dessa maneira, os seguidores
dessas  religiões  estão  sujeitos  a  princípios  de  consciência  que  os  impedem  de
frequentar aulas, realizar exames e até mesmo trabalhar nesse período".

O dia de guarda reivindicado pelas agremiações religiosas representa o descanso
semanal,  cuja  origem,  vale  lembrar,  está  na  tradição  hebraica,  que  ordenava  o
descanso das atividades seculares no sétimo dia da semana, em alusão à narrativa
da criação do mundo no Gênesis. O repouso semanal era então aos sábados, até
que, por influência da religião católica, começou a ser guardado no domingo, dia em
que  acabou  sendo  incorporado  no  ordenamento  civil  da  maioria  dos  países
ocidentais.

Porém, a guarda do sábado subsiste até os dias atuais entre os próprios judeus,
bem como entre grupos cristãos minoritários, como adventistas e batistas do sétimo
dia. Assim, ao optar pelo repouso semanal aos domingos, o Estado concede privilégio
a um segmento religioso majoritário em detrimento das minorias. Assim, para mitigar
os  efeitos  perversos  desse  fenômeno,  é  dever  do  poder  público  a  criação  de
instrumentos  que  garantam  a  efetividade  dos  princípios  da  igualdade  e  da
democracia.

Nos  termos  do  art.  5º,  VIII  da  Constituição  Federal  "ninguém  será  privado  de
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direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei". A adoção de medidas de prestação alternativa
nos estabelecimentos de ensino, como quer a proposição sob comento, garantiria o
direito  à  liberdade  religiosa,  devidamente  tutelada  pelo  dispositivo  constitucional,
evitando que o cidadão tenha de abdicar dos preceitos da sua crença para ter acesso
ao direito à educação.

Proposição semelhante - o Projeto de Lei nº 302/2011 - tramitou nesta legislatura,
mas o governador  do Estado lhe opôs veto, que foi ratificado pelo Plenário desta
Casa,  apesar  de  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  ter-se  posicionado
favoravelmente à sua aprovação. Por meio do Parecer nº 10/2011, essa secretaria
considerou não haver impedimento para a aprovação da matéria, desde que “o direito
expresso no texto legal seja extensivo a todos que não puderem exercer atividades
no período que especifica, por motivos de crença religiosa; que a definição da escola
para  a  realização  de  avaliações,  em  segunda  chamada,  seja  coincidente  com  o
período ou turno em que o aluno estiver matriculado; e que seja suprimido o art. 4º,
considerando  que  não  há  necessidade  de  as  escolas  fazerem  figurar  em  seus
calendários os dias de realização de provas em segunda chamada para os alunos
que não puderem exercer atividades por motivos de crença religiosa”.

Contrariamente à manifestação da secretaria,  o governador do Estado entendeu
que a matéria não podia prosperar e,  para isso, aduziu vício de iniciativa, pois  a
proposição dispõe sobre funcionamento de estabelecimentos de ensino e incorre em
reserva de administração, por invadir o campo de competência do chefe do Poder
Executivo;  além  disso,  segundo  seu  entendimento,  a  proposição  extrapola
competência  legislativa  suplementar,  tendo  em  vista  que  entra  em  conflito  com
normas gerais da União sobre frequência escolar e viola a autonomia universitária.

Durante  a  tramitação do projeto de  lei  em análise,  a  matéria foi  mais  uma vez
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação, que se manifestou dessa
vez contrariamente à sua aprovação. A divergência de posicionamento do órgão em
seu primeiro e segundo parecer é indicativa de que o conteúdo do projeto é de fato
complexo  e  merece  discussão  mais  aprofundada.  Esse  foi  o  entendimento  dos
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autores da proposição em análise, que julgaram oportuna a sua reapresentação, a
despeito  da  recente  ratificação  do  veto  ao  Projeto  de  Lei  nº  302/2011  -  de  teor
bastante semelhante ao do projeto em epígrafe - no Plenário desta Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  3.924/2013  na
forma do Substitutivo n° 1, que declara o direito subjetivo dos alunos que observam a
guarda  religiosa  de  se  submeterem  a  avaliações  em  datas  alternativas  e  deixa
implícito  que  tal  direito  não  implica  flexibilização  da  frequência.  No  substitutivo
apresentado  fica  claro  também  que  tais  medidas  abrangem  apenas  escolas  de
educação básica, restrição que está de acordo com os argumentos aduzidos pelo
governador nas razões do veto ao Projeto de Lei nº 302/2011, permitindo dessa forma
a continuidade do debate parlamentar sobre a matéria.

Embora os vícios apontados na tramitação do Projeto de Lei nº 302/2011 tenham
sido sanados pelo Substitutivo nº 1, julgamos que a matéria ainda merece alterações
que justificam a apresentação do Substitutivo nº 2, ao final deste parecer.

Entendemos  que  a  norma  que  se  pretende  inaugurar  deve  constituir-se  numa
declaração  do  direito  subjetivo  dos  alunos  de  observarem  a  guarda  religiosa,
assegurando-se,  para  tanto,  a  possibilidade  de  prestarem  exames  em  datas
alternativas e de que lhes sejam ofertadas medidas alternativas para a integralização
da carga horária escolar mínima exigida em lei. Julgamos pertinente, ainda, que o
direito  expresso  seja  estendido  a  todos  os  alunos  matriculados  em  escolas  de
educação básica do Sistema Estadual de Educação, que abrange estabelecimentos
públicos e privados, já que a legislação estende o direito à liberdade religiosa a todos
os alunos, não somente aos alunos da rede pública.

Por fim, propomos que, para o exercício do direito de guarda no período letivo, a
prática religiosa seja atestada no início do ano letivo por meio de declaração dos pais
ou responsáveis pelos alunos ou dos próprios alunos maiores de 18 anos.

Na forma do Substitutivo nº 2, parece-nos que a proposição em análise se reveste
da oportunidade e do mérito necessários ao seu acolhimento.

Conclusão
Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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3.924/2013 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino do Sistema Estadual

de Educação o direito de observar o período de guarda religiosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - É assegurado ao aluno matriculado nos estabelecimentos de ensino do

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 art. 1°

coincidir com data e horário reservados à aplicação de exame de avaliação curricular,
será assegurado ao aluno realizar esse exame em data ou horário alternativos.

Art. 2º - A critério do estabelecimento de ensino, poderão ser oferecidas ao aluno
que  observar  a  guarda  religiosa  alternativas  de  datas,  horários  ou  atividades
escolares para possibilitar o cumprimento da frequência mínima no ano letivo exigida
pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3º - 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 no
início do ano letivo por:

I - declaração de um dos pais do aluno menor de dezoito anos ou de responsável;
II - declaração do próprio aluno maior de dezoito anos.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Duarte Bechir, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.984/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei visa a autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta

o imóvel  com área de 3.000m², de matrícula nº  49.459,  de 9 de março de 2009,
registrada sob a folha 1 do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Formiga.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos
municípios  e  do  Distrito  Federal,  no  §  2º  de  seu  art.  105,  estabelece  que  a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, incluindo a
transferência de  domínio  de bem público,  só pode ser  realizada com autorização
legislativa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  embora  não  tenha  encontrado  óbice  à
tramitação da matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, para adequar a proposição à
técnica  legislativa  e  incluir  nela o  memorial  descritivo  que identifica  a  área a  ser
doada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER -, bem como atualizar os dados relativos ao registro do imóvel.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o Substitutivo nº 1, com o
qual concordamos, estabelece, no parágrafo único do seu art. 1º, que o imóvel será
destinado à instalação de unidade básica de saúde, academia de saúde e creche pró-
infância e, no art. 2º, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
dada essa destinação.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário,  a proposição não acarreta despesas
para  o  erário  e  não  tem  repercussão  na  lei  orçamentária,  razão  pela  qual
consideramos dever prosperar.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.984/2013, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
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Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes, relator - Lafayette de Andrada - João Vítor
Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.344/2013
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De  autoria  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.344/2013

acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que
estabelece  normas  para  facilitar  o  acesso  de  pessoas  com  deficiência  física  a
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

O projeto em comento foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência.  Examinado preliminarmente pela
Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em
cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo obrigar as redes bancárias do Estado

a disponibilizarem caixas  eletrônicos  adaptados a  pessoas com deficiência  ou  de
baixa estatura.

Cumpre informar que em âmbito nacional as normas gerais e os critérios básicos de
acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  são
estabelecidos  pela  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  e  devem  estar  em
conformidade com os  parâmetros  da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

A norma que fixa os critérios técnicos de acessibilidade a serem observados em
projeto,  instalação  e  localização  de  equipamentos  destinados  à  prestação  de
informações e serviços de autoatendimento bancário é a ABNT NBR 15250, que foi
elaborada  no  Comitê  Brasileiro  de  Acessibilidade,  pela  Comissão  de  Estudo  de
Acessibilidade em Comunicação.
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Essa norma segue os preceitos  do desenho universal,  cujo objetivo é conceber
produtos, meios de comunicação, serviços e ambientes que possam ser utilizados por
todas  as  pessoas,  o  maior  tempo  possível,  sem  a  necessidade  de  adaptação,
beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades. Assim, o desenho universal
tem como princípios a equiparação nas possibilidades de uso, a flexibilidade no uso,
o  uso  simples  e  intuitivo,  a  captação  da  informação,  a  tolerância  com  o  erro,  a
dimensão e o espaço para uso e interação.

De  acordo  com  a  norma  e  os  preceitos  do  desenho  universal,  os  caixas  de
autoatendimento bancário devem ser utilizados de maneira autônoma e segura pela
maior  quantidade possível  de  pessoas,  independentemente  de idade,  estatura  ou
limitação de mobilidade ou percepção.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou o Substitutivo
nº 1 a fim de adequá-la à técnica legislativa.

Entretanto, parece-nos que o substitutivo apresentado, ao modificar a redação do
inciso XII do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994, para “caixas eletrônicos, balcões
de atendimento e bilheterias adequados à utilização por pessoa em cadeira de rodas
ou  de  baixa  estatura”,  contraria  a  concepção  de  desenho  universal,  utilizada  em
âmbito nacional pela ABNT, ao restringir as adaptações a um tipo de deficiência e a
um público específico.

Embora o inciso XII da Lei nº 11.666, de 1994, também determine que balcões de
atendimento e bilheterias sejam adequados à utilização por pessoa em cadeira de
rodas, especificamente, não há necessidade de alteração de seu conteúdo, visto que,
para  serem  adaptados,  os  balcões  de  atendimento  e  bilheterias  necessitam
principalmente garantir que a pessoa com deficiência seja capaz de alcançá-los.

Os  caixas  de  autoatendimento  bancário,  por  sua  vez,  demandam  adaptações
diversas  para  serem  utilizados  por  pessoas  com  deficiência.  Essas  adaptações
envolvem o funcionamento das teclas, do áudio, do vídeo, da impressora de recibos,
do  dispensador  de  cheques,  do  cartão  do  cliente,  do  dispositivo  dispensador  de
cédulas, do receptor de cédulas, do dispensador e receptor de envelopes, do leitor de
código de barras e dispositivos biométricos.
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Assim, reconhecendo as dificuldades diversas para a utilização, com segurança e
autonomia, dos caixas de autoatendimento bancário por pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, sugerimos o Substitutivo nº 2, que, assim como o projeto
original, acrescenta dispositivo específico para caixas de autoatendimento bancário
na Lei nº 11.666, de 1994, mas, diferentemente dele, amplia o alcance do comando
para todas as pessoas com deficiência e ajusta a proposta aos preceitos da ABNT.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.344/2013 no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com 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 - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte inciso XIII:
“Art. 3º - (…)
XIII - caixas de autoatendimento bancário adequados à utilização por pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida conforme os parâmetros estabelecidos pelas
normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Duarte Bechir - Almir Paraca.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.376/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Duilio de Castro, o projeto de lei autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.
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O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 301 do Regimento Interno, foi o projeto baixado em diligência ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
legítimo proprietário do bem, para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel
e se haveria algum óbice à doação, e ao autor da matéria, para que apresentasse
cópia do registro do imóvel.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo
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.

Fundamentação
O projeto visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco

imóvel com área de 9.854,32m², que será destinado à ampliação da Secretaria de
Obras,  Transportes  e  Urbanismo e  reverterá  ao patrimônio do  Estado se,  findo o
prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação.

O autor justifica a doação pela crescente demanda da administração do município
por espaço para reorganização da logística de veículos e máquinas e para solucionar
questões de planejamento e projetos de obras e urbanização da prefeitura.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o  imóvel  foi  incorporado ao
patrimônio do DER-MG por meio de doação feita pelo município e que, portanto, a
autorização para que ele volte a integrar o seu patrimônio deve ser dada por ele, seu
legítimo proprietário; que o projeto atende à legislação vigente, em especial ao art. 18
da Constituição do Estado e ao art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993;  que a
Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais encaminhou nota técnica
na  qual  o  DER-MG  declara  sua  concordância  com  a  alienação  pretendida.  Não
obstante, a comissão propôs o Substitutivo nº 1, que acolhemos, o qual autoriza o
DER-MG a doar ao Município de São Francisco o imóvel e inclui os dados cadastrais
do bem, de acordo com a certidão de doação apresentada pelo autor.
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Passando à análise da matéria, entendemos, em vista da mencionada justificação,
que a doação dos imóveis traz amplos benefícios para a sociedade local e atende,
assim, à questão do mérito.

Quanto  à repercussão financeira,  a  doação do imóvel,  de fato,  representa  uma
redução  do  patrimônio  do  Estado  federado.  Entretanto,  isso  é  amplamente
compensado  pela  repercussão  do  projeto  na  sociedade,  visto  que  o  imóvel  será
extremamente  benéfico para o município.  Ademais,  ele  está  apenas passando da
esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permanece na condição de bem
público, não havendo redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito da nossa comissão, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.376/2013, no
1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Romel Anízio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.665/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei
Lagonegro o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na  reunião  de  19/11/2013,  esta  comissão  solicitou  o  encaminhamento  da
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proposição,  nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se
manifestasse sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.665/2013 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia
AMG- 900, localizada entre Coluna e Frei Lagonegro, a partir do Km 9,3, próximo ao
entroncamento  secundário  para  o  Município  de  Itamarandiba.  Autoriza,  ainda,  a
doação dessa área para o Município de Frei Lagonegro, para que passe a integrar o
perímetro urbano como via pública. Estabelece, por fim, sua reversão ao patrimônio
do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos, segundo sua destinação, em três categorias: 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.
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É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência de
trecho  da  Rodovia  AMG-900  ao  patrimônio  do  Município  de  Frei  Lagonegro  não
implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na
comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente
sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,
consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas
obras de manutenção e conservação da via pública.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas 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.

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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  nota  técnica  de  26/12/2013,  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame, pois, de acordo com o
Boletim  Rodoviário  dessa autarquia,  o  referido  trecho rodoviário  já  é  considerado
perímetro urbano.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
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apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,
com a finalidade de identificar corretamente o trecho da Rodovia 900-AMG-0220 e
adequar a redação à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.665/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia 900-AMG-0220, localizada entre o

entroncamento da Rodovia MG-117 e o Município de Frei Lagonegro, a partir do Km
9,3.”.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 573/2013, o governador do Estado encaminhou a
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Rio Pomba 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 à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Rio Pomba imóvel constituído de terreno com área de 13.478m², situado na Rua
Coronel  Marciano  Gonçalves  Campos,  nº  45,  no  Bairro  São  Manoel,  naquele
município, registrado sob o nº 9.818, a fls. 222v do Livro 3-S, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.
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O mencionado bem passou a incorporar o patrimônio do Estado em 1952, por força

de doação do Município de Rio Pomba. Atualmente o imóvel encontra-se desafetado,

e o Estado não tem interesse em sua utilização.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no  parágrafo  único  de  seu  art.  1º,  que  o  bem  será  destinado  à  implantação  de

programas esportivos, culturais e de promoção à saúde e à manutenção da área da

praça de esportes, atendendo a demanda daquela municipalidade; no art.  2º,  que

haverá 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 essa

destinação; no art. 3º, que a autorização legislativa se tornará sem efeito se, findo

igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e, no art. 4º, que

o município donatário deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  -  Seplag  -  documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme

estabelecido nessa autorização.

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 de valores pertencentes a ativo permanente

do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.719/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ulysses Gomes - João Vítor

Xavier - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.739/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O governador do Estado, por meio da Mensagem n° 577/2013, encaminhou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Dom Cavati o imóvel que especifica.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, com a Emenda n° 1, que apresentou.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Dom Cavati imóvel constituído de terreno com área de 5.000m2, situado na Rua
Maria de Andrade, n° 117, Bairro São Paulo, nesse município, registrado sob o n°
2.292, a fls. 200 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Inhapim.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a autorização
legislativa  para  alienação  de  patrimônio  está  prevista  no  art.  19  da  Constituição
Mineira e, no plano infraconstitucional, do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para
licitações  e  contratos  da  administração  pública.  Essa  norma  determina  que  a
alienação  subordina-se  a  interesse  público  devidamente  justificado,  e  para  bens
imóveis exige também esse comando legal autorização legislativa, avaliação prévia e
licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Saliente-se ainda que o imóvel objeto da doação destina-se à construção de uma
creche  do  Projeto  ProInfância  Tipo  C,  integrante  do  Programa  Nacional  de
Reestruturação  e  Aparelhagem  da  Rede  Escolar  Pública  de  Educação  Infantil  -
ProInfância.

Com relação à defesa do interesse coletivo, o art.  2°  da proposição em apreço
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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.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a  Emenda n°  1,  com a  qual
concordamos, objetivando adequar os dados cadastrais do imóvel, de acordo com a
cópia do registro encaminhado a esta Casa.

Numa ótica financeira e orçamentária, vale registrar que a autorização legislativa
para alienação de bem público é exigência da Lei Federal n° 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 § 2° de seu art.  105 essa norma estabelece que a movimentação dos valores
permanentes do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.739/2013, no

1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes

- João Vítor Xavier.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  57/2014,  do  governador  do  Estado,
encaminhado  por  meio  da  Mensagem  nº  594/2014,  “altera  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do
Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
a  proposição foi  encaminhada a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo promover a reestruturação da carreira de

defensor público do Estado, adequando-a às normas da Lei Complementar Federal n°
80, de 12 de janeiro de 1994, alterada pela Lei Complementar Federal n° 132, de 7 de
outubro de 2009.

Na  mensagem  que  encaminha  a  proposição,  o  governador  afirma  que  a
reestruturação reduzirá de seis para quatro o número de classes, devendo o defensor
público  ser  reposicionado  em  1°  de  julho  de  2014,  assegurada  a  paridade  aos
aposentados e pensionistas que tenham tal direito, conforme consta da mensagem
que a acompanha. Afirma ainda que a proposição vai ao encontro da ampliação do
acesso à justiça para a população hipossuficiente, na medida em que fortalece as
funções  constitucionais  da  Defensoria  Pública  e  valoriza  a  atuação  social  dos
defensores públicos.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência
legislativa estadual, conforme o disposto no inciso XIII do art. 24 da Constituição da
República, que estabelece competência concorrente para legislar  sobre defensoria
pública. Ainda, o art. 61, §1°, II, “c”, estabelece a competência privativa do governador
do  Estado  para  a  iniciativa  de  leis  que  tratem  de regime jurídico  dos  servidores
públicos.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que
impeça a tramitação da proposição nesta Casa.

O art. 1° da proposição dá nova redação ao art. 48 da Lei Complementar n° 65, de
2003, para que o ingresso na carreira se dê no cargo de defensor público de classe
inicial, com funções de defensor público substituto, e não mais no cargo de defensor
público classe I - nível I.

O art. 2° pretende alterar o art. 49 da Lei Complementar n° 65, de 2003, a fim de
extinguir os níveis existentes na classe I do cargo de defensor e renomeá-la como
“Classe Inicial”. Em decorrência da extinção dos níveis e da nova nomenclatura do
cargo  e  das  suas  respectivas  classes,  fazem-se  necessárias  as  alterações
pretendidas pelos arts. 3°, 4° e 5°, com a finalidade de adequar os dispositivos e os
anexos da lei complementar a tais mudanças.
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O art. 6°, por sua vez, tem por objetivo reposicionar os servidores na nova estrutura
da carreira, a partir  de 1° de junho de 2014, bem como transformar os cargos em
conformidade  com  a  correlação  constante  no  Anexo  II  da  proposição.  Ademais
determina que o reposicionamento  se aplica aos aposentados e pensionistas  que
fazem jus à paridade, nos termos da Constituição Federal, a partir de 1° de junho de
2014,  tomando-se  como  referência  o  símbolo  do  cargo  em  que  se  deu  a
aposentadoria ou concessão da pensão.

Tal reposicionamento se faz necessário, tendo em vista que, além da mencionada
extinção dos dois níveis na classe inicial, a proposição também extingue duas classes
na carreira da defensoria pública.

Como o art. 2° da proposição extingue os níveis I e II da Classe I da carreira, o art.
7° revoga o §2° do art. 58, da Lei Complementar n° 65, de 2003.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000.  A  respeito  disso,
informamos  que  a  adequação  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  dos  dados
apresentados  no impacto  orçamentário-financeiro  enviado a  esta  Casa Legislativa
pelo secretário  de Estado de Planejamento e Gestão (Ofício Gab.  Sec.  Nº 91/14)
será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 57/2014.
Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.698/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei  n°  4.698/2013,  de autoria  do deputado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A Santa Luzia,
com sede no Município de Perdizes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.698/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A

Santa Luzia, com sede no Município de Perdizes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do P.A Santa Luzia, com sede no Município de Perdizes.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tadeu Martins

Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.707/2013,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -,
com sede no Município  de  Minas  Novas,  foi  aprovado  em turno único,  na  forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.707/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn

-, com sede no Município de Minas Novas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas

Novas - Aapimn -, com sede no Município de Minas Novas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -Tadeu Martins

Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.712/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.712/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com sede no
Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.712/2013
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com

sede no Município de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais -

ADMG -, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tadeu Martins

Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.720/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação de escola estadual Nossa Senhora das Graças, de ensino fundamental
e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, à escola estadual
de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e Adultos -
EJA -,  localizada no Presídio  Feminino  José Abranches  Gonçalves  -  PJAG -,  no
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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 § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.720/2013
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica denominada Escola Estadual Nossa Senhora das Graças a escola

estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e
adultos - EJA -, localizada no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves - PJAG -,
no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Tadeu Martins  Leite,  relator -  Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.721/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.721/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  no  Município  de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.721/2013
Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Roberto Fernandes a escola estadual de
ensino médio localizada na Rua do Ipê, n° 70, Vila  Ipê Amarelo, no Município de
Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Tadeu Martins  Leite,  relator -  Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.732/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.732/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Agricultura
Familiar Santa Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.732/2013
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos Produtores  Rurais  da  Agricultura

Familiar Santa Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Agricultura Familiar Santa Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Tadeu Martins  Leite,  relator -  Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 720/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Almir Paraca e resultante do desarquivamento do Projeto
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de Lei nº 2.383/2008, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do
Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual,  a  ser  comemorado,  anualmente,  em  21  de
setembro.

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. Em seguida, esta comissão examinou a matéria,  e
opinou por sua aprovação com a referida emenda.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentado,  em  Plenário,  a
Emenda nº 2, que vem a esta comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do
art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Em sua forma original, o projeto sob comento dispõe, no parágrafo único do art. 1º,

que  na data  alusiva  ao  profissional  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  de  Minas
Gerais "os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e pela implementação da
Política  Estadual  da  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  Tributária  deverão
realizar  e  divulgar  campanhas  e  eventos  que visem  à  valorização do profissional
Auditor Fiscal da Receita Estadual junto à sociedade".

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  considerou que  esse  parágrafo,  ao  criar
atribuição para órgão da administração direta do Estado, estabelece mandamento
que  se  insere  no  campo  de  iniciativa  reservada  ao  governador,  razão  pela  qual
apresentou a Emenda nº 1, que corrige essa impropriedade mediante a supressão do
dispositivo.

A Emenda nº 2, de autoria do deputado Neider Moreira e objeto desta análise, dá
nova redação ao caput do art. 1º, de modo a que a instituição de data honorífica não
passa a ser dedicada à classe funcional do Auditor Fiscal da Receita Estadual, e sim
à categoria do Servidor Fazendário.

Em termos práticos, isso significa que a honraria passa a estender-se aos Gestores
Fazendários, aos Analistas Fazendários e aos Técnicos Fazendários, que, juntamente
com os Auditores Fiscais, integram o Grupo de tributação, Fiscalização e Arrecadação
do Poder Executivo, nos termos da Lei nº 15.464, de 2005, que institui tais carreiras.
Depreende-se,  portanto,  que  todas  essas  categorias  de  profissionais  são
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responsáveis  pela  importante  missão  de  controlar  e  estimular  a  arrecadação  de
tributos;  promover  a  educação  fiscal  visando  esclarecer  o  cidadão  sobre  a
importância  do  tributo  e  do  controle  dos gastos  públicos  no  âmbito  do  Estado;  e
prestar o atendimento ao cidadão mineiro.

A Emenda nº 2 aperfeiçoa o projeto, ao prestar justo reconhecimento do valor do
servidor fazendário para o Estado, sem distinção de categorias.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº

720/2011, apresentado em Plenário.
Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2014
Presidência da Deputada Rosângela Reis

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.001 a 5.009/2014 - Requerimentos nºs 7.341 a
7.347/2014 - Requerimento da deputada Rosângela Reis e outros - Proposições Não
Recebidas:  Requerimentos  do  deputado  Bosco  (6)  -  Interrupção  dos  Trabalhos
Ordinários - Reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
A presidente (deputada Rosângela Reis) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- A  deputada  Ana  Maria  Resende,  1ª-secretária  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIO

Do Sr. Morvan Cotrim Duarte, diretor do Denatran, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.682/2013, da Comissão de Fiscalização Financeira.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 5.001/2014
Declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio - CDL -,

com sede no Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de

Patrocínio - CDL -, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio - CDL -, com sede no

Município de Patrocínio, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e
sem cunho político ou partidário. Com prazo de duração indeterminado e regida por
estatuto próprio, a entidade tem por finalidades, entre outras, representar a categoria
econômica do comércio varejista e lojista; sustentar, defender e reivindicar, perante os
poderes públicos e onde quer que se faça necessário,  os direitos e interesses da
categoria  e  discutir  os  assuntos  que  digam  respeito  ao  fomento  das  atividades
lojistas,  além  de  promover  a  união  e  a  solidariedade  entre  seus  associados  e
associações similares no Brasil e no exterior; promover o desenvolvimento técnico e
científico dos setores que representa; e promover e divulgar produtos e serviços de
seus associados.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
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suas atividades voluntariamente.  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
Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.002/2014
Declara de utilidade pública a Baluart 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  Baluart Inovações,  com sede no

Município de Ouro Fino.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Baluart  Inovações,  com sede no Município de Ouro Fino,  é uma

associação civil,  sem  fins  lucrativos,  sem  cunho  político  ou  partidário,  regida  por
estatuto próprio,  de prazo indeterminado.  Tem por  finalidade,  entre outras, prestar
assistência social e educacional, ampliar a qualidade de vida dos indivíduos através
de educação profissional, especial e ambiental destinada às pessoas carentes.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.003/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Patrocínio, com

sede no Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de
Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação  Comercial  e  Industrial  de  Patrocínio,  com  sede  no

Município de Patrocínio, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e
sem cunho político ou partidário. Com prazo de duração indeterminado, é regida por
estatuto próprio e tem por finalidades, entre outras, congregar as classes empresarial,
comercial,  industrial  e  agroindustrial,  os  prestadores  de  serviços,  os  profissionais
liberais e os representantes comerciais; sustentar, defender e reivindicar, perante os
poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os direitos e interesses das
classes empresariais e discutir os assuntos que digam respeito ao fomento de suas
atividades,  além de promover  a união e a  solidariedade entre  seus associados e
associações similares no Brasil e no exterior; promover o desenvolvimento técnico e
científico dos setores que representa; promover  e divulgar produtos e serviços de
seus associados.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
suas atividades voluntariamente. Além disso, 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
Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.004/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Produtores  Rurais  Bairro  dos

Fidêncios - Aprof -, com sede no Município de Bueno Brandão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais

Bairro dos Fidêncios, com sede no Município de Bueno Brandão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios, com sede no

Município de Bueno Brandão, é uma associação civil,  de direito privado, sem fins
econômicos e de duração indeterminada.

Tem por objetivos garantir direitos, assistência e integração a grupos de produtores
rurais,  por  meio  de  campanhas  e  cursos,  promovendo  ações  que  estimulem  a
proteção  ao  meio  ambiente  e  estimulando  campanhas  educativas  e  projetos  de
recuperação ambiental; interagir com órgãos e entidades afins visando à integração
para participação em programas de geração de emprego e renda; e, ainda, elaborar
projetos e firmar convênios com órgãos e entidades financiadoras para atendimento
às necessidades dos produtores, entre outros.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.005/2014
Declara de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede

no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan

-, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação: O Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede no Município de

Pouso Alegre, é uma associação sem fins lucrativos e apartidária, sem distinção de
ordem filosófica, religiosa, racial, de sexo ou cor.

Tem por finalidade o atendimento socioeducativo, em meio aberto, especialmente
às crianças e aos adolescentes carentes em situação de risco e à comunidade em
geral.



576
____________________________________________________________________________

Assim sendo, peço apoio de meus pares à aprovação desta meritória 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 5.006/2014
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Reduto o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-11

entre  o Km 87 e o Km 88,  com a  extensão de 1.000m (mil  metros),  e  por  suas
margens.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Reduto o imóvel
de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área que se refere o “caput” integrará o perímetro urbano do
Município e Reduto e destina-se a instalação de via urbana.

Art. 3º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei 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 no parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Durval Ângelo
Justificação:  Este  projeto  de  lei  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Reduto o imóvel que especifica.
Trata-se  de  bem  público  de  uso  comum  do  povo,  de  propriedade  do  Estado,

gerenciado pelo DER-MG e constituído pelo trecho da Rodovia MG-11 entre o Km 87
e o Km 88, com a extensão de 1.000m, e por suas margens.

A população de Reduto cobra do Poder Executivo Municipal intervenção no trecho
de rodovia especificado no projeto, de maneira a minimizar os impactos negativos e
os riscos que impõe aos moradores. Inicialmente a proposta possibilitará a redução
da velocidade média de tráfego e intervenções físicas importantes, como iluminação
adequada e sinalização vertical e horizontal.  Esperamos merecer atenção especial
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para viabilizar  a transferência de tal  trecho para a responsabilidade do município,
para que o Poder Executivo Municipal possa realizar as intervenções necessárias.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.007/2014
Declara de utilidade pública a Associação Baru Cultural, com sede no Município de

Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Baru Cultural, com sede

no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Paulo Guedes
Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Baru Cultural, com sede no Município de Montes Claros.
Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras:
difundir  as  expressões  culturais  e  de  identidade  através  de  pesquisa,
desenvolvimento,  produção  e  apresentação  de  eventos  de  natureza  educacional,
cultural, ambiental e de entretenimento; promover a inclusão social, sendo o público-
alvo principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social; fomentar ações
que contribuam para  manter  viva  a  memória  cultural  popular  relacionada com os
usos, costumes e tradições; estimular as habilidades artísticas e a criatividade através
de oficinas de produção de espetáculos de arte e cultura: buscar alternativas que
contribuam  para  o  alcance  da  sustentabilidade  regional  a  partir  do  respeito  à
diversidade cultural; promover a inclusão digital através do ensino e da aprendizagem
de manipulação de  softwares e  ferramentas  de  edição de texto,  música,  vídeo e
imagem;  fomentar  a  interpretação e  apropriação da linguagem nas  suas  diversas
manifestações  e  trabalhar  cultura  e  ecologia,  a  fim  de  introduzir  as  questões
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ambientais em todos os níveis das manifestações culturais.
A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais para a declaração de utilidade
pública.  Pretende-se,  então,  com  este  projeto  assegurar  à  instituição  melhores
condições  para  o  desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  ela
atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 5.008/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de

Pajeú, com sede na Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos  Produtores  de  Pajeú,  com  sede  na  Comunidade  Rural  de  Pajeú,  no
Município de Manga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Paulo Guedes
Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  de  Pajeú,  com  sede  na
Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil
sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  algumas  de  suas
finalidades:  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  a
racionalização  das  explorações  agropecuárias  ou  não  agropecuárias  visando  a
melhorar  as  condições de  vida de seus associados;  proporcionar  a integração de
seus  associados;  proporcionar  aos  associados  e  a  seus  dependentes  atividades
econômicas,  culturais,  desportivas  e  sociais;  melhorar  as  condições  de  vida  das
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famílias;  fomentar  e  assistir  as  famílias  de  agricultores;  firmar  convênios  com
associações  congêneres,  autarquias  federais,  estaduais,  municipais  e  outras;
desenvolver  canais  de  comercialização  dos  produtos  e  dos  serviços  de  seus
associados, através de feiras, lojas e outros.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas idôneas não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,
atendendo, desta forma, aos requisitos legais. Pretende-se, então, com este projeto,
assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas
atividades.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta 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.

PROJETO DE LEI Nº 5.009/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park,

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

Riviera Park, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2014.
Cabo Júlio
Justificação:  A Associação dos Moradores do Bairro  Riviera  Park,  com sede no

Município  de  Unaí,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,
filantrópica, com autonomia administrativa e financeira, regida por estatuto próprio,
com prazo indeterminado de duração. Tem por objetivo congregar órgãos e pessoas
interessadas em ampliar e fortalecer a capacidade socioeconômica da comunidade,
bem como promover a educação e o desenvolvimento da cultura, a defesa da saúde
e da assistência social e o amparo aos moradores.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.
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Por  sua importância  e  por  atender  aos requisitos  previstos  na  Lei  nº12.972,  de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.341/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 93ª Cia. PM
do 28º BPM, pela prisão, em 12 de março, de dois suspeitos de roubar agências
bancárias em Riachinho, e pela apreensão de quantia em dinheiro, armas de fogo,
munição e dois veículos.

Nº 7.342/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao policial civil e aos policiais militares que menciona pela
prisão de quatro pessoas por crimes de furto e roubo e pela apreensão de quantia em
dinheiro, arma de fogo, droga, explosivos, telefones celulares e outros materiais, em
11 de março, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.343/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Alexandre  Silveira,  secretário  de  Saúde,  pelo  êxito  do
programa Ver Minas, de atendimento oftalmológico.

Nº 7.344/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Denílson Rodrigues Silveira, prefeito de Francisco Sá, por
sua participação no programa Ver Minas, de atendimento oftalmológico.

Nº 7.345/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado,
pelo êxito  do programa Ver Minas, de atendimento oftalmológico. (-  Distribuídos à
Comissão de Saúde.)

Nº  7.346/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o número de
pessoas com deficiência matriculadas na Educação de Jovens e Adultos - EJA - e
sobre o Plano de Desenvolvimento Individual - PDI - desenvolvido para cada um dos
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alunos com deficiência nas escolas regulares e especiais do Estado.
Nº  7.347/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  providências  tomadas  para
conter os casos de febre maculosa no Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Da  deputada  Rosângela  Reis  e  outros  em  que  solicitam  seja  comunicada  ao
Plenário a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Voluntariado Transformador -
Lei  nº  18.176,  de  2010.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  frente
parlamentar  os  deputados:  Ana  Maria  Resende,  Anselmo  José  Domingos,  Arlen
Santiago,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Celinho  do  Sinttrocel,  Dalmo  Ribeiro  Silva,
Duarte Bechir, Duilio de Castro, Elismar Prado, Fred Costa, Gilberto Abramo, Glaycon
Franco, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Liza Prado, Luiz
Humberto Carneiro, Luzia Ferreira,  Paulo Guedes, Paulo Lamac,  Rogério Correia,
Romel  Anízio,  Rômulo  Veneroso,  Sargento  Rodrigues,  Tadeu  Martins  Leite,  Tiago
Ulisses, Tony Carlos, Ulysses Gomes e Zé Maia.

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

receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade de Guimarânia pelos 51 anos de emancipação desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade de Tapira pelos 51 anos de emancipação desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade  de  Cruzeiro  da  Fortaleza  pelos  51  anos  de  emancipação  desse
município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade de Lagoa Formosa pelos 51 anos de emancipação desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade de Lagamar pelos 51 anos de emancipação desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a
comunidade de Uberaba pelo 178º aniversário desse município.
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários
A presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  destinar  a  1ª  Parte  desta  reunião  à
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

- A ata dessa solenidade é a publicada nesta edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A presidente (deputada Rosângela Reis) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

A 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 especiais de logo mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 17, às
20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2014

Presidência da Deputado Dinis Pinheiro
Sumário:  Destinação da Interrupção dos Trabalhos  Ordinários  -  Composição da

Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Lançamento do Plano
Estadual de Políticas para Mulheres - Palavras da Sra. Eliana Piola - Palavras da
Secretária Maria do Carmo Godinho - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes -
Palavras  da  Deputada Ana Maria  Resende -  Palavras  da  Deputada  Liza  Prado -
Palavras da Deputada Luzia Ferreira - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara -
Palavras da Deputada Rosângela Reis - Palavras do Presidente - Entrega de Placas -
Entrega de Presentes - Apresentação Musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia Internacional

da  Mulher,  celebrado no último dia  8  do  corrente  mês.  Na data  de  hoje  e  neste
Plenário  serão  homenageadas  mulheres  que  prestaram  e  prestam  relevante
contribuição  à  sociedade  mineira,  em  especial  as  que  ocupam  cargos  públicos
eletivos, como forma de valorizar e estimular a participação da mulher nos espaços
de poder e decisão.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Andréa Abritta

Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado de Minas  Gerais;  deputada federal  Jô
Moraes; Gláucia Brandão, secretária Municipal de Políticas Sociais, representando o
prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda;  vereadora  Elaine  Matozinhos,
representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Leo
Burguês; e Maria do Carmo Godinho, secretária de Políticas de Trabalho e Autonomia
Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da
República;  o  Exmo.  Sr.  José  Alves  Viana,  conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado de Minas Gerais; as Exmas. Sras. deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado,
Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis;  Eliana  Piola,  coordenadora
especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Social  de Minas Gerais;  Letícia Moraes Torres,  subsecretária  de
Casa  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  a  secretária  Maria  Coeli
Simões Pires; Maria Juanita Godinho Pimenta, subsecretária de Direitos Humanos da
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social; Célia Pinto Coelho, presidente do
Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais - Servas; e Adriana Moreira
Pinheiro,  esposa  do  deputado  Dinis  Pinheiro;  e  o  Exmo.  Sr.  deputado  Adelmo
Carneiro Leão.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do vereador Pablito, do Município

de Belo Horizonte.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos de convidar os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será
conduzido pela Banda Bombeiros Instrumental Orquestra Show - Bios -, sob a direção
do Sgt. Amauri de Paula.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Lançamento do Plano Estadual de Políticas para Mulheres

O locutor - Esta solenidade marca também o lançamento do Plano Estadual  de
Políticas para as Mulheres pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social -
Sedese -, por intermédio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as
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Mulheres - Cepam.
Palavras da Sra. Eliana Piola

Exmo. Sr. Presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, e nossa querida Tatau
Godinho, representante da ministra Eleonora Menicucci. Cumprimentando-os, saúdo
todos os componentes desta Mesa, senhoras e senhores.

É com enorme prazer que a Cepam do governo de Minas Gerais comparece a este
evento, organizado de forma conjunta com a Assembleia Legislativa, para entregar à
sociedade mineira um plano estadual de políticas para as mulheres, plano decorrente
da 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres e que nos levou a
acolher  todas  as  propostas  que  foram  aprovadas,  minha  cara  Bebela.  Com  um
trabalho em conjunto com o Instituto Albam, responsável pela consultoria, estamos
hoje  entregando  um  norte  para  que  este  estado  se  empenhe  na  propositura  e
implementação das políticas para as mulheres.

Em 2007,  a  Cepam foi  criada.  Aí  o então  governador  Aécio  Neves  entendeu a
necessidade de se ter na estrutura administrativa do Estado um órgão específico para
tratar das políticas das mulheres. De lá para cá caminhamos e avançamos muito.
Tenho  plena  convicção,  minhas  caras  amigas  e  amigos  e  caro  presidente  Dinis
Pinheiro, homem sensível às causas sociais, de que, se muito fizemos, muito temos a
fazer e, se a coordenadoria desenvolveu o seu papel, temos muito pouco. Há de se
ter na estrutura administrativa, na mais simples das hipóteses, uma subsecretaria de
direitos da mulher. Isso, sim, nos dará mais autonomia para trabalharmos naquilo de
que as mulheres mineiras precisam e necessitam.

Esse deve ser o norte daqueles e daquelas que têm intenção de governar este
Estado nos próximos anos. Atendemos às demandas, mas temos muito o que fazer.
Uma coordenadoria fica aquém, hoje, por tudo de que este Estado precisa, por tudo
de que essas mulheres mineiras precisam.

Passo então esse plano à sociedade. Vou entregá-lo, de forma simbólica, a V. Exa.,
deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa; a nossa amiga Tatau Godinho; e a
alguns representantes dos Poderes constituídos. Então, ao final, vamos entregar esse
plano.

Quero enaltecer o trabalho da equipe da Cepam. Não é uma “euquipe”, mas fica
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próximo disso.  São pessoas extremamente  arrojadas,  comprometidas.  Estão  aqui:
Jaqueline, Lucy, Sônia, Adriano, Elzira, Cida, Rita e Nazaré, que coordenou todo esse
trabalho. Muito obrigada, Nazaré, pela sua dedicação e seu empenho. Precisamos,
com certeza absoluta, é de estar engajadas nessa luta. Passarei, além desse plano,
meu  caro  presidente;  minha  cara  deputada  Jô  Moraes,  presidente  da  CPMI  da
Violência contra a Mulher; minha cara deputada Luzia Ferreira, relatora da comissão
especial  desta  Casa  que  tratou  desse  tema,  os  dados  consolidados  dos  853
municípios de Minas Gerais, no que diz respeito à violência contra a mulher,  com
tipificação do crime. Além disso, temos plenas condições hoje de ter a motivação do
crime. É o único Estado do Brasil a ter dados da violência contra a mulher com a
qualidade que temos. Isso, por si só, torna mais claros esses dados que, até então,
nenhuma instituição do Estado tinha, com essa qualidade que temos hoje. Esse foi
um esforço conjunto do nosso Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher, sobretudo da Secretaria de Estado de Defesa e particularmente da
Polícia Civil de Minas Gerais, a quem enalteço e agradeço mais uma vez.

O que esperamos, aqui encerro as minhas palavras, é que, muito mais que retórica,
tenhamos ação de fato. Não podemos ficar atrelados, coibidos diante de vaidades
pessoais, diante de mediocridades administrativas de um ou de outra, em prejuízo de
uma vida  decente  para  as  mulheres mineiras.  É  esse o caminho que  Minas tem
trilhado,  por  inspiração do  nosso líder  maior,  Prof.  Antonio  Junior  Anastasia,  que
coloca, entre as metas do milênio, mais uma: reduzir os índices de violência deste
Estado, em especial a violência contra a mulher.

Meus caros amigos, minhas caras amigas,  passo a vocês esse plano.  Ele está
talvez aquém do que necessitávamos, mas é pelo menos um marco para trilharmos,
até porque os sonhos não devem se esgotar. Muito obrigada a todos. Parabéns a
todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada.

- Procede-se à entrega do plano.
Palavras da Secretária Maria do Carmo Godinho

Muito boa tarde a todos os presentes e a todas as mulheres presentes aqui nesta
data.  Em  especial,  queria  cumprimentar  o  deputado  Dinis,  presidente  desta
Assembleia Legislativa; todas as nossas companheiras que compõem a Mesa; as
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deputadas; a Eliana Piola,  responsável  pelo  Executivo,  e dizer  que,  em nome da
ministra Eleonora Menicucci e da presidenta Dilma Rousseff,  é  um prazer imenso
estar aqui com as mulheres mineiras. Não é por acaso que as duas são mineiras, e
eu também. Isso faz com que a gente sinta um orgulho  especial  em estar  neste
estado comemorando o Dia Internacional da Mulher com políticas públicas concretas
e com o resultado do que tem sido um esforço do governo federal e dos governos
estaduais.

Neste país, quando se fala em igualdade entre mulheres e homens, queremos que
haja ações de políticas públicas, que o governo federal e os governos estaduais e as
assembleias  façam a  sua  parte.  A sociedade  sabe que esse é  um  compromisso
sempre por mais igualdade. É um compromisso não apenas de resgate do que tem
sido  um  tempo  e  uma  história  de  desigualdade  entre  mulheres  e  homens,  mas
principalmente da coragem das mulheres brasileiras hoje, que estão, cada vez mais,
avançando na educação,  entrando em todos os campos do mercado de trabalho,
disputando com qualidade - não aquela disputa só pelo lugar, mas querendo construir
seu espaço na cultura brasileira - e em todas as condições que fazem com que a
mulher brasileira hoje prove para cada uma de nós, para cada pessoa da sociedade
que queremos ocupar nosso espaço público.

Como estamos numa Assembleia Legislativa, vale a pena dizer que o espaço da
política formal parece até o espaço de direção das empresas, porque ambos são os
lugares em que é mais difícil ampliar a presença das mulheres.

A nossa  deputada  Jô  Moraes,  que  também  é  representante  do  Estado  e  da
bancada  feminina  no  Congresso  Nacional,  sabe  o  quanto  ficamos  constrangidas
quando apresentamos o número das mulheres parlamentares no Brasil, pois esse é
um  número  incompatível  com  a  garra,  a  raça  e  as  conquistas  das  mulheres
brasileiras. Vamos mudar isso, porque queremos construir, cada vez mais, um Brasil
melhor com a presença das mulheres.

Muito obrigada a todas vocês. Reafirmo que é um prazer imenso estar em Belo
Horizonte e em Minas Gerais para comemorar essa data com vocês. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes
Boa tarde a todos e a todas. Queria pedir licença à Mesa para cumprimentar esse
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mar de mulheres capazes, determinadas, inteligentes que tomaram de assalto este
espaço,  presidente  Dinis  Pinheiro,  porque  sabem  que  aqui  podem  realizar  e
transformar a sociedade. Um abraço muito especial ao presidente Dinis Pinheiro, ao
deputado Adelmo, ao Dr. Viana, nosso representante do Tribunal de Contas; a cada
um dos presentes que representa um pedaço da nossa luta; à nossa Tatau Godinho
e,  por  extensão,  à  ministra  Eleonora  e  à  presidenta  Dilma;  à  nossa  Piola  e,  por
extensão, ao governo do Estado com todo o trabalho que apresenta nesse plano.

E cumprimento cada deputada que expressa o que Minas é, a determinação da
região metropolitana da Tereza, o Norte da Ana, a região metropolitana da Luzia, o
Triângulo da Liza,  e as nossas demais presentes. Uma atenção especial  à  nossa
querida Andrea,  porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda à
Constituição que assegura à Defensoria Pública toda atenção de que os pobres deste
país necessitam.

Queria apenas fazer um comentário. Ontem eu estava na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados votando os projetos referentes aos direitos das
mulheres. E fomos votar um que definia a incondicionalidade da ação penal pública
da agressão contra a mulher. Um dos deputados disse: “Mas, se a gente arrocha,
dissolve a família”. E outro falou: “De repente a interessada no marido da outra vai
fazer uma denúncia para tomar ele dela”. E outro deputado disse: “Mas que mulher
inteligente é essa que vai querer tomar da outra um homem que bate nela? Será que
é  ele  capaz  de  sofrer?”  Mas,  apesar  de  tudo  isso,  aprovamos  o  projeto  com  a
totalidade dos votos  dos homens e mulheres que estavam lá.  É nesse clima que
estamos  avançando,  e  tenho  certeza  de  que  esse  mar  de  mulheres  invadirá  as
montanhas de Minas para fazer da Minas Gerais a Minas da liberdade, a Minas da
igualdade, a Minas da justiça, a Minas de tudo aquilo que sonhamos. Obrigada.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende
Presidente Dinis, cumprimento-o por sua presença nesta tarde na Mesa, porque o

presidente Dinis Pinheiro é um presidente da Assembleia diferenciado. Ele foi capaz
de pegar a Assembleia, como se tivesse tirado os seus muros, e levá-la para a nossa
sociedade  e  toda  Minas  Gerais.  Dessa  maneira,  receba  o  nosso  abraço  e  o
reconhecimento  de  toda  Minas  Gerais.  A Assembleia,  que  antes  ficava  restrita  à
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região metropolitana, hoje está presente em toda Minas Gerais, em todos os seus
recantos.

Cumprimento o nosso Dr. Viana e, na sua pessoa, cumprimento todos os homens
de alma feminina. Viana foi sempre, como deputado e presidente, uma pessoa que
acolheu nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos pedidos.  Viana,  você
representa muito bem a alma humana de todos os homens da nossa Minas Gerais.

Quero cumprimentar a Tatau e não posso deixar de cumprimentar a Gláucia, que,
para mim, é um modelo de mulher.

Ao mesmo tempo em que Gláucia é generosa, carinhosa e sensível, é batalhadora.
Ela não abre mão dos seus direitos e trabalha sem medo de errar. Gláucia, nosso
abraço, nosso carinho e nosso reconhecimento eterno pelo tempo que passou aqui,
pelo tempo que esteve conosco nesta Casa. Tenho certeza de que voltará, de que
estará conosco novamente.

Quero apresentar a todos vocês que estão neste Plenário e a toda Minas Gerais
que nos acompanha pela TV Assembleia minhas duas homenageadas. Escolhi duas
odontólogas, dentistas, por incrível que pareça. Nós, que hoje comemoramos o Dia
da Mulher, precisamos dar à mulher mais oportunidades para sorrir, com um sorriso
mais bonito, com um sorriso de mais felicidade. Essas duas moças já cuidaram muito
do sorriso feminino - uma cuida ainda, outra já cuidou - para que as mulheres fossem
felizes e pudessem sorrir para a vida.

Lenita Noman, gostaria que se levantasse para eu apresentar a toda Minas Gerais
a grande mulher que é você. Lenita é presidente do PSDB Mulher mineiro. Lenita, na
Secretaria de Direitos e Cidadania de Belo Horizonte, organizou e viabilizou projeto
de  geração  de  renda  para  mulheres,  idosos,  portadores  de  deficiência  e  a
comunidade negra. No governo Fernando Henrique Cardoso, ela criou e coordenou
como ninguém o Programa Nacional de Ações Afirmativas, com foco principalmente
na busca de oportunidades para as mulheres da área rural. Lenita, nós e Minas não
sabíamos  que,  em  Brasília,  foi  você  quem  programou,  organizou  e  conseguiu
viabilizar todo esse programa. Nosso agradecimento de mulher pelo seu trabalho em
nosso Brasil.

Carla Regina Brini de Mendonça, levante-se. Ela é do Norte de nossa Minas, região
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sofrida da seca. Carla também é odontóloga, além de coordenadora de abrigo de
menores e lar de idosos. Carla coordena o projeto Sorriso no Campo, entre outros
projetos,  para  crianças  e  adolescentes  do  Norte  de  Minas.  São  duas  pessoas,
exemplos para todos nós,  em razão do trabalho e da  dedicação com que fazem
nossa Minas Gerais crescer.

Tenho certeza de que o amor é a única resposta sadia e satisfatória para os nossos
problemas sociais,  e a palavra-chave é “mulher”.  “Mulher”  é a palavra-chave para
resolvermos  todos  os  problemas  sociais.  Mas,  no  mundo  de  hoje,  as  palavras
“homem”, “menino”, “superior” e “forte” se equivalem. Em contrapartida, as palavras
“menina” e “mulher” equivalem a “inferior” e “fraca”. A dicotomia é muito grande. O
mundo atual nos cobra, nos obriga a irmos para as ruas, a buscarmos sustento para
nossa família, na maioria das vezes, e, outras vezes, a complementarmos o salário
de nosso marido. Nós, mulheres, ficamos com essa dicotomia, como se fosse aquela
brincadeira de cabo de guerra. A cultura nos obriga a sermos perfeitas, puras, santas
e obedientes, porque somos fracas; o mundo moderno nos chama à luta.

Essa é a situação em que nos encontramos. Vou culpar  alguém? Vou culpar  o
homem pela situação em que nos encontramos? Não.

Quero terminar minha fala mostrando a vocês que a única forma de resolvermos
nossos  problemas  está  em  nós  mesmas.  Temos  de  enfrentar  nossos  problemas,
temos de lutar pela valorização da mulher - tema de hoje - para que ela consiga seu
espaço.  Precisamos  conseguir,  principalmente  a  partir  do  ano  que  vem,  mais
mulheres para esta Casa. É aqui, no Plenário da Assembleia Legislativa, e não no
Executivo,  que  os  diferentes  se  encontram.  É  nesta  Assembleia  Legislativa  que
precisamos ter homens e mulheres falando sua língua, cada um mostrando a Minas
Gerais suas necessidades e seus desejos, porque vocês são desacreditadas.

Sinto muito, presidente Dinis, mas homens não representam nosso querer. Ou será
que representam? Homens não representam nosso sentido. Ainda que nosso Viana
tenha alma feminina, o homem não representa nossa alma, o homem não representa
nossa necessidade. E o que acontece com essa situação que encontramos aqui? O
poder, em Minas Gerais, como em todos os lugares no Brasil, é um poder masculino,
é um poder que visualiza primeiramente as necessidades, os valores e os interesses
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do homem.  Mas,  quando sobra  um tempinho,  uma brecha,  nós,  mulheres,  temos
oportunidade de interferir e de mudar, e essa mudança não pode estar apenas restrita
à Liza, à Luzia, a mim, à Tereza e nem à Rosângela. Esse movimento tem de partir
daqui agora, desta reunião, deste mar de mulheres,  como a Jô falou. Vamos sair
daqui  e  dizer,  onde  estivermos:  Minas  Gerais  precisa  de  mais  deputadas,  Minas
Gerais precisa de mulheres que nos representem, que mostrem nossa força, que
mostrem que, com carinho, faremos as mudanças de que nosso Estado precisa.

Um abraço em vocês, meu beijo e a certeza de que vamos continuar lutando para
que mulheres possam nos representar. Um beijo em todos vocês.

Palavras da Deputada Liza Prado
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, na pessoa do presidente e na da nossa

deputada federal,  todas as meninas da Mesa.  Cumprimento nosso colega,  eterno
deputado, e todas vocês. Hoje é um dia muito especial porque foram escolhidas para
nos confraternizarmos nesta tarde e comemorarmos o Dia Internacional da Mulher.
Ainda precisamos do Dia  Internacional  da  Mulher  porque  vemos mulheres  sendo
traficadas,  mulheres  sendo  assassinadas  e  meninas  sendo  estupradas.  Muitas
mulheres ganham menos que os homens, e ainda temos dificuldade para realizar
determinados exames. É preciso haver mudança. Nossa participação na política é
muito pequena, por isso hoje é um dia muito importante, minhas queridas deputadas,
Rosângela,  Luzia, Ana Maria e Maria Tereza.  Queridas colegas, tenho a honra de
poder compartilhar desta Casa com vocês.

Elaine e Gláucia, precisamos ter um Dia Internacional da Mulher para poder romper
e não permitir que o silêncio cubra o que acontece com as mulheres no dia a dia.

É preciso que haja o Dia Internacional da Mulher para homenagearmos aquelas que
aqui estão, porque vocês fazem a diferença onde quer que estejam, nas corporações,
nos  abrigos,  nas  casas,  na  Secretaria  de  Educação.  Não  importa  onde  estejam,
vocês são mulheres que fazem a diferença. A Assembleia Legislativa está aqui hoje,
Adriana,  cumprimentando-as,  com  muita  simplicidade,  e  prestando-lhes  uma
homenagem.

As mulheres precisam ser honradas e lembradas. Sabemos que as portadoras de
deficiência  também  têm  uma  trajetória  longa  de  desafios,  mas  também  devem
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comemorar. Apesar de poucas, temos cinco deputadas aqui, sendo duas federais - a
deputada Jô -, além de defensoras, desembargadoras. Estamos em todos os lugares
hoje, mas ainda não exercemos o poder de comando. Nos partidos políticos, temos
apenas a deputada Luzia, que é presidente estadual. Isso prova, querida secretária
Piola,  que  o  desafio  continua.  Ainda precisamos  de políticas  públicas  afirmativas.
Queremos 50% das vagas para a candidatura das mulheres. É igual por igual. Vamos
torcer para estar à Mesa.

Companheiros  homens,  estamos  ao lado de vocês.  O  homem e a  mulher  com
pensamento progressista sabem que um país não é realmente democrático se mais
de 52% da sua população,  composta  por  mulheres,  não  for  ouvida  e  respeitada.
Ainda temos nossos direitos dilacerados. Portanto, meninas, continuamos na luta.

Não nos esqueçamos das grandes feministas. Em todo Dia Internacional da Mulher,
não me esqueço da minha querida Cecília Magalhães. Devemos prestigiar todas as
mulheres que derramaram seu sangue,  desde aquelas  de 1857,  ocasião  em que
foram mortas numa fábrica de tecido porque lutavam pela redução da carga horária
de trabalho. O sangue delas não foi derramado em vão. Estamos aqui hoje utilizando
a tribuna. Antes, sequer havia banheiro para as mulheres aqui. Como o espaço era
masculino,  pensavam  que  não  haveria  deputadas.  Estamos  aqui  com  muita
dificuldade, não é, Sr. Presidente?

Quero abrir um parêntese: se todos os homens tivessem a sua sensibilidade... Nós
temos espaço para exercer o nosso mandato aqui. Deputadas Luzia, Maria Tereza,
Ana  e  Rosângela,  minha  querida  amiga,  conseguimos  que  todos  os  eventos
realizados nesta Casa contem com a presença de uma mulher na Mesa, mesmo que
ela não seja parlamentar. Queremos fazer parte do poder e do comando, participar da
Mesa  dos  trabalhos  todos  os  dias.  O  presidente  acatou  a  nossa  solicitação.
Agradecemos a ele por sua sensibilidade e pelo apoio que dá à bancada feminina
desta Casa. Em momento algum o Dinis deixou de nos atender nos nossos projetos.

Minha  querida,  torço  para  que você,  que  também está  à  frente  de  um político
importante,  que é o  nosso vice-governador,  que possui  um papel  fundamental  no
Servas,  represente  aqui  todas  as  outras  mulheres  que  desempenham  o  trabalho
bonito de servir ao próximo. Todas vocês que aqui estão lutam pelo coletivo, por uma
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vida melhor. Juntamente aos homens que nos prestigiam nesta tarde, percebemos
que é possível ter um mundo melhor. Parabéns a vocês, meninas. Continuem fortes,
firmes.  Vamos  romper  o  silêncio  e  denunciar,  porque  o  silêncio  faz  com  que  a
violência cresça. Vamos colaborar para que nenhuma mulher seja espancada, para
que  tenhamos  espaço  ganhando  o  mesmo que  os  homens.  Queremos  estar  em
qualquer lugar  em que não haja dificuldades. O nosso lugar é na política e onde
vocês quiserem, desde que não haja obstáculos. Que não tenhamos menos direitos.
Vamos estar lado a lado com nossos colegas homens, construindo um mundo melhor.
Muita  força,  muita  saúde!  Vamos  em  frente  porque  ainda  temos  muito  o  que
conquistar. Um abraço a todas vocês. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira
Queria cumprimentar nosso presidente, o querido deputado Dinis Pinheiro, e, na

pessoa da deputada Jô Moraes,  cumprimento toda a Mesa.  Ela é uma das duas
mulheres que compõem a bancada mineira no Congresso - apenas duas -, o que é
uma pena.  Cumprimento  todas  as  deputadas  presentes,  Maria  Tereza  Lara,  Ana
Maria Resende, Rosângela Reis, Liza Prado, e também todas vocês que estão aqui.
É  com  muito  carinho  e  alegria  que vejo  esta  Casa  com  tantas  mulheres.  Quero
aproveitar a oportunidade para dizer que, neste ano de 2014, temos o desafio das
eleições,  muito  importantes  para  o  País.  São  as  chamadas  eleições  gerais,  para
eleger  o  presidente,  governadores,  deputados  federais,  deputados  estaduais  e
senadores. Então é um momento em que discutimos o futuro da nossa nação.

Começo dizendo que, há 82 anos, em 1932, as mulheres conquistaram o direito de
voto. Foi agora, em fevereiro, que pudemos ver o aniversário dos 82 anos do direito
do voto. No entanto passamos o século XX e estamos no século XXI basicamente
como  eleitoras.  Somos  poucas  no  parlamento,  nos  executivos,  nas  câmaras  de
vereadores,  apesar  de  todos  os  avanços  que  aqui  muitas  que  me  antecederam
relataram.  Por  exemplo:  somos  50%  do  mercado  de  trabalho  na  Região
Metropolitana,  maioria  nas  escolas  e  universidades  -  portanto  somos  mais
escolarizadas.  Estamos  presentes  em  todos  os  ramos  profissionais  que  vocês
pensarem.  Sempre  haverá  uma  mulher  ali  desempenhando  bem  a  sua  função.
Somos,  na  área  pública,  responsáveis  pela  cidadania  dos  milhões  de  brasileiros,
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porque saúde e educação são basicamente atividades reservadas às mulheres como
funcionárias públicas responsáveis por duas políticas públicas mais relevantes. Ou
seja,  estamos  com  um  ativismo imenso na sociedade,  seja  nas  organizações  de
bairro,  nas  ONGs,  nos  sindicatos,  filiadas  de  partidos  políticos,  mas  ainda  não
mandamos lá.

Enfim, estou dizendo isso, Sr. Presidente, por achar que esse é um dos principais
desafios  do  nosso  país  -  não  é  das  mulheres,  não é  nosso:  ter  um  poder  mais
equilibrado que represente melhor a sociedade. Não é só uma questão estatística,
porque somos maioria, mas porque também construímos, no dia a dia, este país e
estamos ausentes dos espaços de decisão, daqueles espaços que decidem o rumo
do País, o rumo do estado, o rumo de nossas cidades.

Julgo que esse seja um dos grandes desafios da nossa democracia, que é sólida,
que vem funcionando a partir da Constituição de 1988. Mas não conseguimos ainda
que a sociedade enxergue a mulher igual aos homens no espaço de decisão. E este,
como  eu  disse,  é  ao  lado  das  muitas  conquistas,  e  afirmamos  estar  aqui  para
comemorar o 8 de março, mas é um dos grandes desafios que temos pela frente. Não
só um desafio cultural de romper, na própria mulher eleitora e no homem eleitor, que
estamos preparadas para governar em pé de igualdade, que sabemos tomar decisão
e mediar conflitos. Não choramos mais quando a coisa aperta, não desabamos e às
vezes,  até no conflito,  temos soluções mais  pactuadas,  em vez de ser na marra.
Buscamos construir soluções mais compensadas. Temos então, como eu disse, esse
desafio, e podemos até dizer que no País há um déficit democrático referente à nossa
ausência reiterada nos espaços de poder.

Fiz  questão  de  focar  minha  fala  nesse  ponto,  porque  este  é  um  ano  eleitoral.
Tivemos as cotas,  que foi  uma luta coletiva suprapartidária;  no Congresso,  que é
masculino, contamos com os deputados para apoiarem a cota como um estímulo à
possível maior presença da mulher nas campanhas e nas eleições. Mas vimos que há
um crescimento vegetativo, não demos um salto. O Brasil ocupa a 110ª posição no
mundo  no  quesito  poder  para  as  mulheres.  Estamos  na  rabeira,  em  130  países
ocupamos essa posição.

Quero dizer que considero esse um desafio que não é de partido A ou B, mas de
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todos nós. Não é só das mulheres, é de todos os democratas, dos progressistas, ou
seja, de todos os que sonham com um Brasil com mais possibilidades e mais igual.

Tenho profunda convicção de que, se não houver uma ampla reforma política que
mude  esse  modelo  de  disputa  de  voto,  continuaremos  sendo  poucas  aqui  no
Parlamento. Uma na Câmara Municipal de Belo Horizonte - está aqui a Elaine, que é
a única na capital  -,  cinco aqui  na Assembleia e 45 no Congresso Nacional,  que
representa o País. Somos apenas 45 deputadas federais.

Mulheres, nosso voto tem muito poder. É uma frase do PPS da qual gosto muito,
porque  chama  a  atenção  para  o  valor  do  voto,  para  a  importância  de  um  voto
consciente, de um voto exigente. Sei que no Plenário há muitas vereadoras, prefeitas,
ex-prefeitas, presidentes de câmaras. Estou vendo aqui a presidente da Câmara de
Três  Corações;  vi  há  pouco  a  prefeita  Cida  Campos,  de  Ouro  Branco.  Sei  que
também no município  é  difícil  exercer  esse poder,  sendo mulher,  mas vocês nos
ajudam a extinguir  esse conceito antigo,  esses  estigmas  ultrapassados  com suas
presenças em cada município, que são muitos de Minas Gerais.

É com a esperança de que temos muito poder  nas mãos quando votamos que
conclamo a todos para, neste ano, pelo menos, quem sabe, ultrapassarmos a barreira
dos 10% de representação política no Congresso Nacional. Um beijo a todas. Muito
obrigada.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Boa tarde a todas e a todos. O nosso abraço, o nosso agradecimento a todas as

mulheres que aqui vieram. Presidente, essa presença calorosa de tantas mulheres
aqui nos encoraja e nos anima a continuar nessa luta. Isso mostra que esta Casa tem
sido um espaço democrático,  de confraternização, aberto a reivindicações.  Recebi
notícia agora de que lá fora está havendo agora uma manifestação dos sem-terra.
Certamente  há  muitas  mulheres  reivindicando  seus  espaços,  seu  direito  à  terra.
Neste momento, orgulha-nos receber nesta Casa o Movimento dos Sem Terra.

Queria cumprimentar, mais uma vez, o deputado Dinis Pinheiro, nosso presidente, e
lembrar que a Mesa enviou para a bancada feminina - e agradeço ao presidente, em
cuja pessoa agradeço a toda a Mesa - um cartão muito bonito, parabenizando-nos
pelo  trabalho  aqui  realizado  e  pelo  empenho  na  construção  e  na  promoção  dos
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direitos,  da dignidade,  do bem-estar  e do progresso de todas as mulheres.  Muito
obrigada, Mesa.

Do governo federal, quero cumprimentar nossa querida Tatau Godinho, que veio de
Brasília  trazendo o  abraço da nossa presidenta  e  da  ministra.  Do Estado,  quero
cumprimentar a Eliana Piola, que está sempre defendendo, nesta Casa, que as três
esferas de  Poder  precisam unir  esforços nos grandes temas,  superando qualquer
divergência. Vamos disputar um lugar na campanha eleitoral e vamos nos unir nos
objetivos. Também quero cumprimentar a Andréa, que, de fato, em muitas mesas,
salva a Pátria e representa a mulher; as grandes autoridades; a Gláucia; a Elaine; a
Jô,  que  veio  de  Brasília  -  e  não  pode  se  esquecer  de  que  é  nossa  também;  a
Margarida,  deputada  federal,  que  não  pôde  vir,  mas  mandou  um  abraço.  Doutor
Viana, não há como não falar seu nome. Todos os deputados presentes vieram nos
dar uma força, mas o Doutor Viana, que foi deputado estadual e hoje está no Tribunal
de Contas, veio de uma maneira fraterna e carinhosa, homenagear as mulheres.

Gostaria de cumprimentar todas as pessoas e lembrar as prefeitas e vice-prefeitas,
o presidente da Câmara, o vereador Eltair dos Santos, meu amigo, que esteve aqui
homenageando as mulheres, vários vereadores, várias mulheres, cujos nomes vou
mencionar depois, o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará, Judas
Mariano, e, em sua pessoa, cumprimento todos os vereadores e vereadoras.

Estava lembrando o seguinte: nós, mulheres, historicamente fomos discriminadas,
mas  também,  historicamente,  sempre  houve  mulheres  valorosas,  corajosas,  que
enfrentaram  e  derrubaram  preconceitos  e  se  tornaram  lideranças.  Lembrando  a
Bíblia, há mais de mil anos, havia Ester, Rute, e houve até quem matou o inimigo
para salvar o povo. Havia também Maria, mãe de Jesus, uma adolescente corajosa.
No Brasil, gostaríamos de lembrar a Dra. Zilda Arns. Quando me lembro dela, lembro-
me do Haiti e falo que ela deu rosto àquele terremoto. Se fosse somente o terremoto
em si,  os  brasileiros  diriam que foi  apenas  mais  um, mas quando lembramos do
ocorrido, lembramos que ela abriu mão de suas férias, deu sua vida em defesa das
crianças pobres e da Pastoral da Criança. Ela deixou de passar suas férias com a
família, foi para lá e morreu. O Brasil inteiro anunciou que ela havia morrido naquele
terremoto. Nós nos lembramos do sofrimento daquele povo por causa dela. É uma
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mulher que realmente nos orgulha e que esteve conosco no Brasil.
Outra mulher a ser lembrada é Maria da Penha, que está em uma cadeira de rodas

porque foi massacrada pelo ex-marido, mas superou todo o sofrimento e começou a
defender  a  mulher,  para  que  ela  não  se  cale,  pelo  contrário,  defenda-se,  não
aceitando a violência. São mulheres que nos orgulham.

Tatau, não poderia deixar de citar aqui a nossa presidenta Dilma. Gostaria que você
levasse um abraço nosso para ela e para a ministra, porque ser a primeira mulher
presidenta não é qualquer coisa e não é para qualquer mulher. Sempre lembro: cinco
milhões de jovens fazendo curso técnico. Isso vai marcar a história. Agradecemos por
você ter vindo de Brasília e por nos trazer o abraço dela. Fazemos isso, apesar de ela
já ter sido amplamente mencionada pelas nossas colegas.

Gostaria de lembrar um versículo bíblico para nós, mulheres, neste dia, escrito no
Cântico dos Cânticos, um livro que canta o amor corajoso: “És formosa, graciosa
como Jerusalém, mas terrível como o exército em ordem de batalha”. É a ternura
aliada à coragem, à força, à luta, à guerra. Isso representa as mulheres.

Já  foi  amplamente  lembrado,  mas  repito,  estamos  sub-representadas  nos
parlamentos. Em Brasília, há duas mulheres entre 53 deputados de Minas. Aqui, há
77 parlamentares e somente cinco mulheres. Precisamos reverter esse quadro. Este
é  um  ano  eleitoral,  precisamos  pensar.  Queremos  homens  sim,  homens  que
respeitem as mulheres, e ao lado queremos as mulheres nos espaços de poder.

No quarto congresso do nosso partido, o PT, votamos a paridade de gênero em
todas  as  instâncias  de  direção  partidária  e  nas  eleições.  Mas  esse  é  apenas  o
primeiro passo. Agora, precisamos ocupar esse espaço na prática - mesmo os outros
partidos que, por lei, são obrigados a cumprir a cota de 30%. Para isso é preciso
haver  organização  e  participação  de  cada  um  e  de  cada  uma  de  nós.  Quero
parabenizar as mulheres que estão nessa luta permanente.

Antes de encerrar, gostaria de homenagear duas mulheres. Primeiro, a D. Antônia,
uma mulher corajosa que nasceu em São Gonçalo do Pará e é mãe de quatro filhas:
a Mara, a Noemi, a Marlandes e uma de que todos vão se lembrar porque ela foi
secretária  municipal  de Educação em Belo Horizonte:  a Macaé,  que está hoje no
MEC. Ela é filha da D. Antônia, que foi vereadora na legislatura passada e é essa
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mulher negra e corajosa que vemos aqui.
Com  ela  está  nossa  amiga  Cleusa  Machado,  de  Betim.  A  Cleusa,  nossa

companheira, tem tanta fé que, de seus quatro filhos, teve um filho pastor e outro,
padre. Vemos que ela realmente criou os filhos com fé. Além deles, ela tem Cleidiane,
que é músico, e Cleonice. A Cleusa tem forte atuação na Pastoral da Criança, por
isso lembra demais a Dra. Zilda, não é, Cleusa? Esteve no comando da Secretaria de
Movimentos Populares e da Secretaria de Mulheres, foi  vice-presidente do PT em
Betim e, por 12 anos, líder da Pastoral da Criança. Atua nos movimentos religiosos e
hoje é coordenadora, em toda a paróquia, da Pastoral da Criança.

Na pessoa dessas duas mulheres, quero homenagear todas as mulheres que estão
aqui  e  todas  as  mulheres  mineiras,  entre  elas  as  prefeitas,  vice-prefeitas  e
vereadoras. Como a D. Antônia me pediu que me referisse às várias pessoas que
vieram da sua região, gostaria de mencionar, além do presidente da câmara, a Maria
Helena, secretária de Cultura; o diretor do Conselho da Igualdade Racial, que é de
Belo Horizonte, mas que veio pela Macaé; a Lourdes Bernadete, representando a
Escola de Línguas; a Maria Cristina, do Núcleo de Educação do Cefet de Divinópolis,
que é do Movimento Unificado Negro de Divinópolis - Mundi; e a Isabel Lisboa, do
Conselho Municipal de Direitos da Mulher, entre outras pessoas. Também de Betim,
onde moro, vieram várias lideranças, para as quais deixo um abraço carinhoso.

Da mesma forma, deixo um abraço carinhoso para toda a Mesa, mas não poderia
deixar de cumprimentar e deixar um abraço pessoal para a secretária estadual do PT
de Minas Gerais, nossa amiga. Que em nossa bancada fiquemos firmes na missão de
representar a mulher mineira e de construir um mundo mais justo e fraterno.

Palavras da Deputada Rosângela Reis
Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, a

quem agradeço também o cartão e as flores a mim enviadas. Agradeço também a
todos os deputados da Mesa da Assembleia e todos os colegas deputados. Saúdo as
deputadas, minhas colegas, aqui presentes; a deputada federal Jô Moraes; a Elaine
Matozinhos,  que  representa  o  Legislativo  municipal;  a  cada  prefeita  ou  liderança
presente e a cada pessoa, a cada mulher que veio participar deste momento especial.

Uma sociedade se constrói com mulheres e homens. Uma sociedade se constrói
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com  homens  e  mulheres,  enquanto  pessoas.  Diante  da  luta  das  mulheres  para
alcançar  um  patamar  de  igualdade,  ocupando  espaços  na  nossa  sociedade,  no
mercado de trabalho, na religião, no ensino religioso, na educação, na saúde... Essas
mulheres  hoje  buscam  mais.  E  aí,  presidente,  quando  a  Assembleia  Legislativa
promove uma homenagem como esta, do Dia Internacional da Mulher, vejo que tem
reconhecimento para com todas as mulheres mineiras. E nos abre ainda mais espaço
para que possamos avançar, participar mais da sociedade, para que possamos alçar
voos maiores. E que esses voos sejam para o bem da coletividade, que sejam para a
busca de uma sociedade sempre melhor, e sempre melhor com homens e mulheres
juntos. Não queremos, jamais, que esses espaços sejam desiguais. Infelizmente, nós
ainda  temos  nos  espaços  políticos  menor  representatividade,  mas  vejo  que  nós
mulheres  é  que  temos  de  ver,  nesses  espaços,  que  a  contribuição  da  mulher  é
fundamental para que possamos, também, ocupar esses espaços e neles interferir,
sugerir e trazer aí essa sociedade com que tanto sonhamos.

Então,  quero aqui comparar cada mulher que veio nesta tarde - que representa
todas as mineiras, as milhões de mulheres mineiras - com uma pérola, uma pérola
que está lá na sua comunidade fazendo a diferença, desenvolvendo trabalhos em
diversas áreas e que por isso está aqui representando a nossa querida Minas Gerais.
Gostaria de parabenizar todas as mulheres na pessoa de cada uma das mulheres
indicadas por mim, pastora Magalona Ralabe de Brito e Rosileide Rodrigues Pereira,
que vieram do Vale do Aço e que também são pérolas na nossa região. A Rosileide é
acadêmica de enfermagem, palestrante socioeducativa, escritora, coordenadora do
projeto Anjos da Alegria e do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes
e é uma pessoa espetacular.  Ela tem também colocado seu nome, sempre, como
candidata, representando a força, representando a mulher no Município de Ipatinga.

Eu quero também parabenizar  a pastora Magalona,  da Igreja Pentecostal  Nova
Aliança, que ministra, há 15 anos, na igreja um belíssimo trabalho social. É nessa
busca que nós estamos, para ver uma sociedade mais justa, mais feliz, mais fraterna
e mais humana. Meu muito obrigada.

Palavras do Presidente
Achei  que  as  deputadas  não  autorizariam  a  minha  fala,  mas  obrigado  pela
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oportunidade  de  fazer  uma  saudação  super  breve.  Quero  aqui  abraçar  e
cumprimentar a deputada federal Jô Moraes, sempre estadual. Que mulher guerreira!
Um beijo no coração. Parabéns, continue fazendo o bem lá em Brasília, por Minas e
pelo Brasil. Esta extraordinária obreira, defensora pública-geral do Estado de Minas
Gerais,  dileta  amiga  Andréa  Garzon,  que  faz  um  belíssimo  trabalho  à  frente  da
defensoria.  Fraterna  amiga,  secretária  municipal  de  Políticas  Sociais,  Gláucia
Brandão, a nossa reverência, o nosso abraço. Transmita os nossos cumprimentos ao
querido  prefeito  Marcio  Lacerda.  Esta  mulher  guerreira  e  batalhadora,  vereadora
Elaine  Matozinhos.  É  uma  alegria  reencontrá-la,  revê-la,  sempre  abraçando  as
causas  maiores  das  mulheres.  Exma.  Sra.  secretária  de  Políticas  do  Trabalho  e
Autonomia Econômica das Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República - seja muito bem-vinda -, Sra. Maria do Carmo Godinho,
transmita o abraço à presidenta Dilma. Fraterno amigo, conselheiro José Viana, essa
alma feminina, que foi tão assinalado aqui pela deputada Ana. É uma alegria revê-lo,
deputado, você está no nosso coração. Quero saudar aqui, de forma muito amiga,
fraterna,  leal,  carinhosa,  todas  as  deputadas  de  Minas,  cinco.  Que  mulheres
valorosas, abnegadas, dedicadas! É por isso que falo, por Minas e pelo Brasil afora,
que a Assembleia de Minas é a melhor do Brasil, pela transparência, pelo trabalho e,
claro,  pela  entrega  e  pelo  amor  destas  extraordinárias  mulheres  deputadas:  Ana
Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Rosângela Reis.

Estou me despedindo desta Casa, em que tive oportunidade de trabalhar com muita
humildade, mas procurando dar cada dia mais significado à vida pública. Torço, torço
de  verdade,  queridas  deputadas,  para  que  tantas  outras  mulheres  possam  aqui
chegar e, da mesma forma que vocês, promover uma entrega belíssima, de coração,
de espírito, de alma, e engrandecer,  cada dia mais, não somente a sociedade de
Minas, mas o Brasil que todos estamos perseguindo: um Brasil mais ético, mais justo,
mais humano, mais solidário e que dê oportunidades para todos, homens, mulheres,
jovens, crianças, idosos.

Quero saudar aqui a coordenadora especial de Políticas Públicas para Mulheres da
Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Eliana Piola. A ela o nosso
reconhecimento  pelo  belíssimo  trabalho.  Exma.  Sra.  subsecretária  de  Casa  Civil,
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Letícia Moraes, representando a nossa amiga Maria Coeli, obrigado pela presença.
Quero saudar o vice-presidente Adelmo, que aqui se encontrava. Ele se despediu,
mas veio aqui e participou. Quero saudar aquela menina ali, filha da D. Irene Pinheiro,
filha adotiva, a Grazi. Cuida lá da D. Irene Pinheiro, porque a Sueli está abandonando
a Irene Pinheiro por esses dias. Um beijão no coração. Quero saudar aqui a Exma.
Sra.  subsecretária  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social, Maria Juanita. Obrigado pela presença. Quero saudar aqui
esta  mulher  extraordinária,  simpática  e  encantadora,  que  assumiu  há  pouco  a
presidência do Servas e, com muito dinamismo e alegria, tem realizado um trabalho
belíssimo, a nossa amiga Célia Pinto Coelho, esposa do nosso querido governador
Alberto Pinto Coelho. Célia, é uma alegria revê-la. Que Deus a abençoe nessa nova
missão.  Quero  saudar  a  querida  esposa  Adriana  Moreira  Pinheiro.  Um  beijo  no
coração. Essa mulher empreendedora, amiga, doce, companheira inseparável. Quero
aproveitar a oportunidade e pedir autorização à minha esposa: um beijo a todas as
mulheres  que  aqui  se  encontram;  um  beijo  a  todas  as  mulheres  de  Minas.  Ela
autoriza aqui, mas lá em casa eu passo apertado. Ajude-me, Célia. Aliás, hoje estou
liberado para tirar fotos, Gláucia. Um beijão, Adriana.

É muito bom estar aqui com vocês, amigas, colaboradoras, trabalhadoras. Este é
um ambiente que poderia repetir-se tantas e tantas outras vezes, essa cachoeira de
mulheres.

O mundo é cada dia melhor com a participação mais fecunda, ativa e sábia da
mulher. Este é o mundo que estamos vivenciando, que já contou com mulheres que
realmente representaram e representam até hoje para todos nós um legado eterno.
Ao revisitar a história, verificamos o manto de caridade representado por Irmã Dulce e
Madre Teresa de Calcutá, sem falar na nossa querida mãe, na mãe de Jesus. Este é
o  mundo  que  já  superou  adversidades  e  partilhou  tantas  outras  conquistas.  É  o
mundo da Nhá Chica, essa santa que tanta caridade fez por Minas e pelo Brasil.

Digo a vocês, queridas amigas, que fui criado no meio de mulher, mulher que inova,
ousada, que enxerga anos-luz à sua frente, inquieta, empreendedora, doce, meiga e
que a vida toda se doou ao próximo. A riqueza maior de qualquer ser humano é saber
servir e ajudar. É aí que se consegue encontrar a felicidade. Foi nesse ambiente que
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fui  criado  e,  até  hoje,  recebo  o  sábio  ensinamento  da  minha  querida  mãe Irene
Pinheiro, que quebrou tabu e, ao final da década de 1940, entrou na boleia de um
caminhão. Naquela época, que ousadia era sair de Paracatu para estudar em BH.
Aqui,  o  testemunho da Sueli  e  de tantas  outras  que conhecem a sua história  de
colecionar títulos universitários e de criar cinco marmanjos ou cinco filhos e 13 ou 14
netos - já perdi a conta. Já naquela época, Jô, sempre trabalhando, estudando e
criando cinco marmanjos. Mesmo depois de tanto caminhar, amiga Nara, ainda tem
uma disposição de sonhar maravilhosa, abraçando a educação e tornando-se cada
dia mais feliz. Que capacidade impressionante que ela tem de sonhar, Andréa. Nesse
ambiente é que fui criado. Além disso, nesse ambiente da mestra universal Helena
Antipoff, que, na década de 1930, chegando da Rússia, veio aqui fazer brotar aquele
seu sentimento de caridade, aquela sua devoção ao próximo, ao semelhante, ao meio
rural, assim como às crianças excepcionais, aos superdotados, ao homem do campo.
Esse  belíssimo  trabalho,  que  se  chama Apae,  essa  obra  santa  e  abençoada  foi
iniciada tendo como precursora, queridas amigas mulheres, D. Helena Antipoff, em
Ibirité. Depois teve uma passagem rápida pelo Rio de Janeiro. Aliás, agora estaremos
celebrando 60  anos  da primeira  Apae do nosso Brasil,  que  foi  criada  no  Rio  de
Janeiro; e a primeira em Minas Gerais foi em São Lourenço, numa obra da Fazenda
Rosário.

Esse legado exuberante e eterno de mulheres como Helena Antipoff e tantas outras
é que enche o nosso coração de alegria,  encantamento, alento e esperança para
fazermos algo, a fim de deixarmos para os nossos filhos e as gerações vindouras e
construirmos uma sociedade melhor, sem pobreza e violência, com respeito à mulher
e às minorias.

Quero deixar uma mensagem especial a cada uma de vocês. Venham para a luta,
participem, tragam o seu vigor, a sua energia, o seu suor e o seu amor. Todos nós
precisamos muito desse ideal de abnegação de cada uma de vocês. Dessa maneira é
que construiremos um estado melhor e um Brasil absolutamente feliz.

Quero  aqui  suplicar  ao  Pai  Celestial  que  abençoe  todas  vocês  e  afirmo  o
compromisso do Parlamento de Minas com políticas públicas cada dia mais fortes e
expressivas para dar oportunidade e condições a todas as mulheres.  É claro que
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desejo que todos os corações possam expressar o carinho, o reconhecimento e a
admiração  a  todas  as  mulheres,  com  a  certeza  de  que  vocês,  mulheres,  são  e
haverão de ser cada vez maiores, sobretudo, imprescindíveis, cumprindo um papel
imperioso de protagonistas na edificação de uma sociedade melhor, mais amada e
querida, fecundada pela fé. Um beijo no coração. Que Deus as abençoe. Contem
com o Parlamento de Minas e voltem mais vezes. Vivam as mulheres! Parabéns!

Entrega de Placas
O locutor - Neste momento, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fará entrega

de  placas  comemorativas  a  mulheres  que  prestaram  e  prestam  contribuição  à
sociedade  mineira.  As  placas  contêm  os  seguintes  dizeres:  “A histórica  luta  das
mulheres por sua valorização na política e no mercado de trabalho tem, no Brasil,
grandes  representantes.  Com  sabedoria,  força  e  delicadeza,  elas  venceram  o
preconceito e, com sua competência, conquistaram a admiração de toda a sociedade,
provando,  incontestavelmente,  a  igual  capacidade  de  homens  e  mulheres.  Na
comemoração do Dia  Internacional  da Mulher,  a  Assembleia  Legislativa de  Minas
Gerais concede justa homenagem a essas profissionais e lideranças que têm mudado
os rumos de suas comunidades e do País”.

O presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, acompanhado da deputada
Ana Maria Resende, entregará as primeiras placas. Para receber as homenagens,
convidamos a Sra. Carla Regina Brini Mendonça, cirurgiã-dentista, e a Sra. Lenita
Noman, ouvidora da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e presidente do PSDB
Mulher.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor  -  Convidamos a deputada Liza  Prado para proceder  às  homenagens,

juntamente com o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia. Para receber
as homenagens, convidamos a se posicionarem no local indicado a Sra. Reggiane
Aparecida  Silva  Ribeiro,  aluna  da  Escola  de  Oficiais  dos  Bombeiros  Militares  de
Minas Gerais, e a Sra. Sílvia da Cruz Messias, vereadora da Câmara Municipal de
Contagem.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Convidamos, em ato contínuo, a deputada Luzia Ferreira para participar
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também da homenagem. O presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado Dinis
Pinheiro, e a deputada Luzia Ferreira farão entrega de placa à Sra. Karine da Silva
Andrade, vereadora da Câmara Municipal de Capim Branco.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Informamos ao público presente, bem como aos telespectadores da TV

Assembleia, que figura também, entre as homenageadas nesta ocasião, a Exma. Sra.
desembargadora  Heloísa  Helena  de  Ruiz  Combat,  que,  impossibilitada  de
comparecer a esta solenidade, receberá a placa em outra ocasião.

Agora convidamos a deputada Maria Tereza Lara para, juntamente com o deputado
Dinis Pinheiro, proceder à entrega de homenagem às Sras. Cleuza Maria de Freitas
Machado, líder da Pastoral da Criança da Comunidade de Santo Antônio, e Maria
Antônia Cezário  Evaristo,  ex-vereadora  da  Câmara Municipal  de  São Gonçalo do
Pará.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Neste momento, convidamos a deputada Rosângela Reis para, junto do

presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, proceder à entrega de placas à
Sra. Rosileide Rodrigues Pereira, coordenadora do Sindicato dos Empregados em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais - Sindbref - e
coordenadora do projeto Anjos da Alegria; e à pastora Magalona Ralabe de Brito.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro,  fará  a  entrega  de  placas  à  prefeita  e  à  presidente  de  câmara  cujos
municípios possuem maior população. Convidamos a receber as placas as Exmas.
Sras. Daniela Correia Nogueira Cunha, prefeita de Ribeirão das Neves; e Rosângela
Maria Alfenas de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Ubá.

- Procede-se à entrega das placas.
Entrega de Presentes

O locutor - Neste momento, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por meio de seu presidente, deputado Dinis Pinheiro, prestará homenagem a todas as
prefeitas e presidentes de câmaras que prestigiam esta solenidade com a entrega de
um presente.
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Para fazer parte da primeira entrega, convidamos a deputada Ana Maria Resende.
Convidamos a receber as homenagens as prefeitas Eika Oka de Melo, de Barroso;
Maria  do  Carmo  Araujo  Prieto,  de  Cajuri;  Mabelle  Martin  Dourado  Pereira,  de
Crisólita; e Rosângela Maria Dantas, de Inconfidentes.

- Procede-se à entrega de presentes.
O locutor - Convidamos a deputada Liza Prado para participar desta sequência de

homenagens. Convidamos a receber as homenagens as prefeitas Tarcília Rodrigues
Fernandes, de Itamarati de Minas; Darci Maria Braga da Cruz, de Manhumirim; Maria
Aparecida Junqueira Campos, de Ouro Branco; e Sueli Sampaio Nogueira, de Pedra
do Anta.

- Procede-se à entrega de presentes.
O  locutor  -  Convidamos  a  deputada  Luzia  Ferreira  para  fazer  a  entrega  dos

presentes, juntamente com o deputado Dinis Pinheiro, às vereadoras presidentes de
câmara, Inez Luzia Santos, de Bom Jesus do Amparo, Suzana Soares Souza, de
Brasília de Minas, Marleide de Paula Miranda, de Rio Casca, e Regina Célia Valadão,
de Três corações.

- Procede-se à entrega de presentes.
O locutor - Convidamos a deputada Maria Tereza Lara para proceder também às

homenagens.  Para  serem  homenageadas,  convidamos  as  vice-prefeitas  Mary
Celeste de Miranda Soares, de Guanhães, Maria Helena Duarte, de Heliodora, Maria
de Fátima Monteiro Aguiar, de Nova Lima, e Aline Maria França, de Peçanha.

- Procede-se à entrega de presentes.
O locutor  -  Convidamos,  por  fim,  a  deputada Rosângela  Reis.  Para receber  as

homenagens, convidamos a Exma. Sra. Rosilene Inácio de Oliveira, vice-prefeita do
Município  de  Pimenta;  Rosânia  Márcia  Melo  Oliveira,  de  Piracema;  Ana  Olga  de
Oliveira, de Soledade de Minas; e Rosely Aparecida de Moraes, de Cambuí.

- Procede-se à entrega de presentes.
O locutor  -  Para se  integrar  a  essa sequência de homenagens,  convidamos  as

Exmas.  Sras.  Marluce  Oliveira  Duarte,  prefeita  de  Santo  Antônio  do  Rio  Abaixo;
Cláudia  do  Carmo  Martins  de  Barros,  prefeita  de  Bom  Sucesso;  Maria  Cristina
Resende, prefeita de Entre Rios de Minas.
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- Procede-se à entrega de presentes.
O  locutor  -  Neste  momento,  gostaríamos  de  convidar  cada  uma  das

excelentíssimas  senhoras  que  compõem  a  Mesa  de  honra  para  receberem  as
homenagens desta Assembleia.

- Procede-se à entrega de presentes.
O locutor - Convidamos também as Exmas. Sras. Cássia Virgínia Serra Teixeira

Gontijo,  secretária  adjunta  de  Estado  de  Defesa  Social;  Camila  Silva  Nicácio,
subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado
de Defesa Social, e Sílvia Renata Teixeira Rodrigues, prefeita de Paraisópolis.

- Procede-se à entrega de presentes.
Apresentação Musical

O locutor  -  Para  celebrar  este  momento  de  homenagens,  convidamos  a  banda
Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios -, para apresentar as canções Oceano,
de Djavan, e Oh, happy day, de Phillip Doddridge.

- Procede-se à apresentação musical.
A  Sgto.  Alessandra  -  “Seus  malabarismos  mágicos  manipulam  marionetes./

Meninas, mães, madres, marquesas e ministras./ Elas são manhãs e madrugadas./
Multiplicam  memórias  e  milhares  de  momentos./  Marcam  suas  mudanças./  São
músicas, misturas, mármore e minério./ Merecem mundos e não migalhas. Merecem
medalhas./  São  monumentos  em  movimento/  esses  milhões  de  mulheres
maiúsculas.”

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 10/12/2013

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
Dalmo  Ribeiro  Silva  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 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  proposições da comissão e comunica o recebimento de
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correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre
parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,
prestando informações relativas ao Requerimentos n° 5.341/2013 ( 29/11/2013); e do
Sr.  Hermes  Jorge  Chipp,  diretor-geral  do  Operador  Nacional  do  Sistema Elétrico,
prestando informações relativas ao requerimento desta comissão encaminhado por
meio do Ofício nº  2.969/2013/SGM (29/11/2013).  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 8.767/2013, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva,  em que solicitam  seja  realizada visita  à  Agência  Nacional  das  Águas e  ao
Ministério  de  Integração  Nacional  para  tratar  dos  problemas  decorrentes  de
enchentes no Estado;

- nº 8.768/2013 dos deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez, em que solicitam
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as medidas preventivas e
os planos estratégicos do sistema de defesa civil estadual nos principais municípios;
a utilização da tecnologia social de barraginhas como mecanismo de contenção de
água de chuva e outros aproveitamentos; e a existência de projetos de drenagem
para os municípios mais afetados pelas chuvas;

- nº 8.769/2013 dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
gestão  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais;

- nº 8.770/2013 dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e
Gestão pedido de informações sobre o motivo de R$6.378.470,74, do programa Bolsa
Verde, empenhados em dezembro de 2012, aparecerem como despesa realizada em
2012 na execução orçamentária do Sisema, se também constam nos restos a pagar
relativos a para 2013, inscritos como não processados;

- nº 8.771/2013 dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente
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e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre os valores repassados
no ano de 2013 a cada comitê de bacia hidrográfica estadual em atendimento ao
previsto no inciso IV do § 4º e no § 8º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005; o valor da
cobrança pelo uso do recurso hídrico repassado por ano a cada bacia hidrográfica,
por  intermédio  da  respectiva  agência  de  bacia  hidrográfica  ou  entidade  a  ela
equiparada, onde a cobrança já foi efetivada, nos anos de 2012 e 2013; o valor e a
fonte do recurso financeiro aplicado ou investido, por ação e programa, em cada uma
das bacias hidrográficas estaduais; e

- nº 8.772/2013, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja encaminhada a todos os 36 comitês de bacia hidrográfica
do Estado cópia do Requerimento nº 8771/2013.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, nos termos
do edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Almir  Paraca,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo

Viegas.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2014
Às 9h39min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado. Havendo

número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater o Projeto de Lei nº 4.254/2013, que institui o Estatuto da Pessoa
com  Deficiência  no  Estado.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir  as Sras. Soraya Hissa Hojrom de Siqueira, superintendente de
Modalidades  e  Temáticas  Especiais  de  Ensino,  representando  a  secretária  de
Educação; Kátia  Ferraz Ferreira,  presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência; Gilmara Costa de Morais Castro, presidente do
Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte; Maria Cristina
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Abreu Domingos Reis,  coordenadora de Direitos das Pessoas com Deficiência de
Belo  Horizonte;  Mara  Pires  Pena,  assessora  jurídica  da  deputada  Liza  Prado;
Consuelo de Fátima Ferreira,  mãe de criança com síndrome de Down;  e os  Srs.
Estevão Machado de Assis Carvalho,  defensor  público coordenador  da Defensoria
Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência; Leonardo Mattos, vereador do
Município  de  Belo  Horizonte;  Valcir  Soares  da  Silva  e  Rodrigo  Maia  de  Oliveira,
vereadores do Município de Montes Claros; que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidente, 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.  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 ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Liza Prado, presidente - Almir Paraca - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/2/2014
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR) e
os  deputados  Adalclever  Lopes,  Anselmo  José  Domingos  e  Paulo  Lamac
(substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do Bloco Minas
Sem Censura), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120,  inciso  III,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a viabilidade de celebração de convênio entre os
municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  para  a  integração  do
transporte por táxi. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  os  Srs.  Daniel  Marx  Couto,  diretor  de  Transporte  Público  da  BHTrans,
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representando os Srs. Marcio Lacerda, prefeito municipal de Belo Horizonte, e Ramon
Victor Cesar, presidente da BHTrans; Antônio Evangelista Totó Teixeira, assessor da
presidência da BHTrans; Roberto Félix de Souza, diretor municipal de Transporte e
Trânsito, representando o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, prefeito municipal de
Lagoa  Santa;  Gilvaldo  de  Vasconcellos  Costa,  diretor-presidente  da  Transbetim  -
Betim-MG; Luís Carlos de Almeida Macedo, gerente de fiscalização, representando o
Sr. José Elcio Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG; Maj. PM Cássio Eduardo
Soares  Fernande,  comandante  do  Batalhão  de  Polícia  Militar  Rodoviária,
representando  o  Ten.  Cel.  PM  Edvaldo  Piccinini  Teixeira  Júnior,  comandante  do
Batalhão  de  Trânsito  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Ricardo  Luiz  Faedda,
presidente do Sincavir-MG; Olinto Soares Jardim, presidente da VIP Taxi BH; Eduardo
Lima Caldeira, presidente da Abrataxi; José Estevão de Jesus de Paulo, presidente
da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi -  Acat;  e Ivan de Souza Júnior,
diretor  financeiro da Minas Táxi,  que são convidados a tomar assento à mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Ivair Nogueira, 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  9.121/2014,  do  deputado  Adalclever  Lopes,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater  em  audiência  pública  os  limites  do  Parque  Estadual  do
Sumidouro,  no  Município  de  Pedro  Leopoldo,  convidando as  Comissões  de  Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Direitos Humanos;

-  nº  9.122/2014,  do  deputado João Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater em audiência pública os problemas de construção das casas do
Condomínio  Ipê  e  do  Condomínio  do  Hibisco,  situados  em  Caeté,  ambos  do
Programa Minha Casa Minha Vida;

- nº 9.123/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater  em  audiência  pública  as  condições  de  funcionamento  e  o
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acesso  de  passageiros  à  Estação  Ferroviária  Mário  Carvalho,  no  Município  de
Timóteo;

-  nº  9.124/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao diretor-geral do Dnit pedido de providências com vistas à instalação
de uma passarela suspensa para pedestres sobre a BR-251, nas proximidades do
IFNMG-Câmpus Salinas;

-  nº  9.125/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à
instalação de uma passarela suspensa para pedestres na MG-404 (Rodovia Salinas
Taiobeiras), no trecho que passa dentro da propriedade do IFNMG-Câmpus Salinas.
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 março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Gustavo Valadares - Anselmo José Domingos -

Paulo Guedes.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião
e,  em  virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Doutor  Wilson Batista,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  debater  o  Projeto  de  Lei  n°  4.427/2013,  de  autoria  do  governador  do
Estado, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho Estadual de
Saúde,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária  de Casa Civil,
publicado no Diário do Legislativo em 20/2/2014. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.096/2013  (deputado  Carlos
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Pimenta)  e  4.508/2013  (deputado  Doutor  Wilson  Batista),  ambos  no  1°  turno;  e
4.764/2013, em turno único (deputado Arlen Santiago). Nesse momento, registra-se a
presença  do  deputado  Carlos  Mosconi,  que  assume  a  direção  dos  trabalhos.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Poliana
Cardoso Lopes, assessora-chefe do secretário adjunto de Saúde, representando o
secretário  de  Estado  de  Saúde;  e  Juliana  Colen,  assessora  de  saúde  da  AMM,
representando o prefeito municipal de Barbacena e presidente da Associação Mineira
de Municípios; e os Srs. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de
Minas  Gerais;  Geraldo  Heleno  Lopes,  vice-presidente  do  Conselho  Estadual  de
Saúde; Mauro Guimarães Junqueira, secretário municipal de Saúde de São Lourenço
e  presidente  do  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  de Minas  Gerais;
Renato Almeida de Barros, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de
Minas Gerais;  e Francisco  Antônio  Tavares Júnior,  presidente  da  Funed,  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. A presidência retoma os trabalhos ordinários da comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  da  comissão.  Neste  momento,  registram-se  a  saída  do
deputado Carlos Mosconi e a presença do deputado Duarte Bechir (que o substitui,
por indicação da liderança do BTR). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.158/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, os riscos de contaminação pela febre maculosa
no Estado e as medidas de prevenção adotadas;

- nº 9.159/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre as providências tomadas
para conter os casos de febre maculosa no Estado;

- nº 9.160/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados André Quintão,
Carlos Mosconi, Duarte Bechir, Durval Ângelo e Célio Moreira, em que solicitam a
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realização de debate público conjunto com as Comissões de Direitos Humanos, de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  de  Participação  Popular  e  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  o  programa,  estabelecido  pela  ONU,
denominado Objetivos do Milênio;

- nº 9.161/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Segurança Pública e de Prevenção e Combate ao
Uso de Crack e Outras Drogas no Município de Poços de Caldas para debater, em
audiência pública, o aumento dos índices de criminalidade em alguns municípios da
região Sul do Estado e a relação entre o consumo de drogas e a práticas de crimes
violentos;

- nº 9.162/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  realização  de
avaliação epidemiológica relativa ao surto de dengue no Município de Campo Belo e
para a tomada das providências cabíveis com vistas ao controle da doença.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez - Doutor Wilson

Batista - Arlen Santiago.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados  Almir  Paraca  e  Duarte  Bechir  (substituindo  a  deputada  Ana  Maria
Resende, 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 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
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comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Sr. Eder Ferreira, presidente da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, em que
solicita a esta comissão informações sobre a Lei nº 10.419, de 1991; do deputado
Cabo Júlio,  na condição de presidente da Comissão Especial  para Emitir  Parecer
sobre a Indicação do nome de Fábio Caldeira Castro Silva para o Cargo de Ouvidor-
Geral do Estado, em que informa que a Ouvidoria-Geral do Estado disponibilizará
suas  ouvidorias  setoriais  temáticas  para  a  prestação  de  contas  semestrais  nas
comissões  temáticas  desta  Casa;  e  e-mail  do Sr.  Leci  Ferreira,  cidadão,  em que
solicita  a  criação  de  um  estatuto  do  pedestre,  com  vigência  em  todo  o  País.
Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Sueli de
Oliveira Pires,  secretária  de Estado de Educação em exercício  (15/2/2014);  Maria
Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil (20/2/2014); Márnia Santos
Muniz, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Uberlândia
(28/2/2014); Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (28/2/2014); e dos Srs. Edney Sanchez, chefe de
gabinete  do  presidente  da  Agência  Nacional  do  Cinema  (15/2/2014);  José  Elcio
Santos Monteze, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (15/2/2014);  Procópio Celso de Freitas, prefeito municipal de Conceição do
Pará  (15/2/2014);  Hamilton  Lara  Moreira,  secretário  municipal  da  Pessoa  com
Deficiência de Contagem (20/2/2014); Josué Costa Valadão, secretário municipal de
Governo  de  Belo  Horizonte  (20/2/2014);  Cássio  Soares,  secretário  de  Estado  de
Trabalho e Desenvolvimento Social (21/2/2014). A presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 3.923/2013, no 1º turno, do qual designou como relatora a deputada
Ana  Maria  Resende.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.923/2013  é  retirado  da  pauta,
atendendo-se a requerimento do deputado Almir  Paraca, aprovado pela comissão.
Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação  na  forma  do
Substitutivo nº 2, com rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, do Projeto de Lei nº 4.344/2013 (relatora: deputada Liza Prado). Passa-se à
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2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação
nominal, é aprovado por unanimidade, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.773/2013,
que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 7.077/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº 9.217/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o tema "Acessibilidade: um avanço";

-  nº 9.219/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, no Município de Três
Corações, para debater, em audiência pública, a educação inclusiva e a situação das
escolas especiais no Estado;

- nº 9.220/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita sejam realizadas reuniões
regionalizadas para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.254/2013,
que institui  o  Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado,  e outros
temas relativos à garantia dos direitos da pessoa com deficiência;

-  nº  9.221/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos proprietários do Hotel  Fazenda Campo dos Sonhos,
com sede no Município de  Socorro (SP),  pela adaptação do estabelecimento  aos
critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

-  nº  9.223/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
Comitê  Paraolímpico  Brasileiro  pedido  de  providências  para  que  seja  incluído  o
desporto de surdos nos programas paraolímpicos;

-  nº  9.230/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  número  de
pessoas com deficiência matriculadas na Educação de Jovens e Adultos e sobre o
plano  de  desenvolvimento  individual  desenvolvido  para  cada um  dos  alunos  com
deficiência das escolas regulares e especiais do Estado;

-  nº 9.231/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a aplicação da Lei nº 21.121, de 3/1/2014, que
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assegura ao idoso e à pessoa com deficiência gratuidade no serviço intermunicipal de
transporte  coletivo  de  passageiros,  e  do  Decreto  nº  46.434,  de  29/1/2014,  que a
regulamenta;

-  nº  9.232/2014,  da  deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que seja realizado
estudo sobre a possibilidade de se conferir autonomia às escolas estaduais para, ao
final de cada ciclo, decidirem acerca da progressão dos alunos com deficiência;

- nº 9.233/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Mesa
desta Casa pedido de providências para que seja efetuada manutenção constante
nos elevadores utilizados pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

-  nº  9.236/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
presidente  desta  Casa  pedido  de  providências  para  a  impressão  em  braile  e  a
reprodução  em  áudio  do  documento  intitulado  "Convenção  sobre  os  Direitos  da
Pessoa com Deficiência", publicado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos e
pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

-  nº  9.237/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público do Trabalho pedido de providências para que seja
realizada fiscalização objetivando o devido cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991,
denominada Lei de Cotas para Deficientes;

-  nº  9.240/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que
seja realizada fiscalização objetivando o devido  cumprimento da  Lei  nº  8.213,  de
1991, denominada Lei de Cotas para Deficientes;

-  nº  9.242/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de  informações  sobre  a
fiscalização do devido cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991, denominada Lei de
Cotas para Deficientes;

-  nº  9.244/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de informações sobre a
fiscalização do devido cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991, denominada Lei de
Cotas para Deficientes.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2014.
Liza Prado, presidente - Ana Maria Resende.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de

Minas Gerais pela eleição de nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho de
Ética,  representantes  locais  e  de  aposentados  para  o  biênio  2014-2015
(Requerimento nº 6.796/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Sr.  Téo Azevedo,  compositor  e cantor,  pela  conquista do prêmio
Grammy Latino de 2013 (Requerimento nº 6.855/2013, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com o Sr. Maurício Pinto Ferreira por sua eleição para o cargo
de  presidente  do  Colégio  de  Ouvidores  da  Justiça  Eleitoral  (Requerimento  nº
6.866/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com o  Sr.  Paulo  Calmon Nogueira  da  Gama,  procurador  de
justiça, por sua indicação, votação e nomeação para o cargo de desembargador do
Tribunal de Justiça (Requerimento nº 6.932/2013, do deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Célia Pinto Coelho por sua nomeação para o cargo
de  presidente  do  Servas  (Requerimento  nº  6.952/2014,  do  deputado  Leonardo
Moreira);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona  pela  apreensão  de
droga em Juiz de Fora, em 19 de janeiro (Requerimento nº 6.979/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona pela atuação em operação, em 6 de
janeiro, que resultou na maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Civil em
Juiz  de  Fora  desde  2008  (Requerimento  nº  6.980/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);
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de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  apreensão  de  droga  em
Governador Valadares, em 13 de janeiro (Requerimento nº 6.981/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  150ª  Cia.  do  35º
Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de um menor e prisão de três homens por
tráfico de drogas, em Santa Luzia, em 30 de janeiro (Requerimento nº 6.982/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 25ª Cia. Independente
de  Polícia  Militar,  pela  prisão  de  um  homem  que  transportava  drogas  em  Rio
Vermelho,  em 29 de janeiro  (Requerimento  nº  6.983/2014,  do  deputado Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de Polícia
Militar,  pela prisão de dois homens e apreensão de dois  menores,  bem como de
droga, em Sete Lagoas, em 28 de janeiro (Requerimento nº 6.984/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 30 de janeiro, em Belo Horizonte, na qual
apreenderam  droga  e  prenderam  um  homem  (Requerimento  nº  6.985/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 15ª  Cia.
Independente de Polícia Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 6 de janeiro,  em
Sabará, na qual  apreenderam droga e prenderam sete pessoas (Requerimento nº
6.986/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º de janeiro, em Ipatinga, na qual
apreenderam  droga  e  prenderam  um  homem  (Requerimento  nº  6.987/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Cia. de
Missões Especiais e no 36º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência,
em 21 de janeiro, em Lagoa Santa, na qual apreenderam droga (Requerimento nº
6.988/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3 de janeiro, em Belo Horizonte, na
qual  apreenderam  droga  e  armas  e  prenderam  oito  pessoas  (Requerimento  nº
6.990/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3 de janeiro, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam arma, dinheiro e droga e prenderam seis pessoas (Requerimento
nº 6.991/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 4 de janeiro, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam armas e prenderam um homem (Requerimento nº 6.992/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam, no 34º Batalhão de Polícia Militar e no Canil da Polícia Militar, pela atuação na
ocorrência,  em  4  de  janeiro,  em  Belo  Horizonte,  na  qual  apreenderam  droga  e
dinheiro e prenderam um homem (Requerimento nº 6.993/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 6 de janeiro, em São Gotardo, na
qual  apreenderam  droga  e  dinheiro  e  prenderam  três  pessoas  (Requerimento  nº
6.994/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6 de janeiro, em Santa Luzia, na
qual  apreenderam  armas,  droga  e  prenderam  dois  homens  (Requerimento  nº
6.995/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão
de Polícia Militar e na 9ª Cia. de Missões Especiais, pela atuação na ocorrência, em 7
de janeiro, em Uberlândia, que resultou na apreensão de droga e na prisão de um
homem (Requerimento nº 6.996/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  9º
Batalhão de Bombeiros  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  8  de  janeiro,  em
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Varginha, na qual ajudaram uma jovem de 18 anos a dar à luz uma menina em casa
(Requerimento nº 6.997/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  8  de  janeiro,  em  Pedro  Leopoldo,  que
resultou  na apreensão de droga,  arma e  dinheiro e  na  prisão de quatro  pessoas
(Requerimento nº 6.998/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de janeiro, em Belo Horizonte,
que  resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  droga  e  dinheiro
(Requerimento nº 6.999/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de janeiro, em São João del-Rei,
que  resultou  na  apreensão  de  um  adolescente  e  de  mais  de  15kg  de  maconha
(Requerimento nº 7.000/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  24ª
Companhia Independente de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 12 de
janeiro, em Nanuque, que resultou na apreensão de três armas de fogo e na prisão
de três homens (Requerimento nº 7.001/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14 de janeiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de quase 30kg de maconha e na prisão de um homem
(Requerimento nº 7.002/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão
de Polícia Militar, e com os bombeiros militares que menciona, lotados no 3º Batalhão
de Bombeiros Militar, pela atuação na ocorrência, em 14 de janeiro, em Bom Jesus do
Amparo,  que  resultou  na  localização  de  uma  criança  de  dois  anos  que  ficou
desaparecida por cerca de 13 horas (Requerimento nº 7.003/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
Companhia Independente de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 15 de
janeiro, em Itatiaiuçu, que resultou na desarticulação de uma quadrilha envolvida em
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assaltos, na prisão de dois homens e na apreensão de três menores (Requerimento
nº 7.004/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 15 de janeiro,  em Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, armas, joias e quantia em dinheiro e
na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 7.005/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17 de janeiro, em Contagem, que
resultou na apreensão de quatro armas de fogo (Requerimento nº  7.006/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17 de janeiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de aproximadamente 7kg de drogas (Requerimento nº
7.007/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17 de janeiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de um adolescente e de grande quantidade de drogas
(Requerimento nº 7.008/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Montes Claros,
que  resultou  na  apreensão  de  grande  quantidade  de  drogas  (Requerimento  nº
7.009/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Verdelândia, que
resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de duas armas (Requerimento
nº 7.010/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º e no 50º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de janeiro, em Montes
Claros, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de sete armas de fogo
e munição (Requerimento nº 7.011/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
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Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
20 de janeiro, em Uberaba, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de
drogas e uma arma (Requerimento nº 7.012/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 21 de janeiro, em João Pinheiro, de droga e de
um adolescente (Requerimento nº 7.013/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 21 de janeiro, em
Arcos,  de  droga  e  pela  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº  7.014/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 21 de janeiro, em Coronel Fabriciano, de droga,
arma, aparelhos eletrônicos, veículos, quantia em dinheiro e pela prisão de quatro
pessoas (Requerimento nº 7.015/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia  de  Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  21  de
janeiro,  em Contagem,  de  droga  e  pela  prisão de uma mulher  (Requerimento  nº
7.016/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de Polícia Militar,  pela  apreensão de droga em 23 de janeiro,  em Montes Claros
(Requerimento nº 7.017/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 24 de janeiro, em
Nova Lima, de droga e pela prisão de duas pessoas (Requerimento nº 7.018/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, por terem cumprido, em 24, 25 e
26 de janeiro, em Governador Valadares, diversos mandados de prisão e prendido
sete pessoas (Requerimento nº 7.019/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 11º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 25 de janeiro, em Manhuaçu, de droga e pela
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prisão de um homem (Requerimento nº 7.020/2014, do deputado Cabo Júlio);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão

de Polícia Militar, pela apreensão, em 24 de janeiro, em Montes Claros, de droga, de
um radiotransmissor e de uma balança de precisão e pela prisão de cinco pessoas
(Requerimento nº 7.021/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela apreensão, em 25 de janeiro, em
Mateus Leme, de quatro armas de fogo e de munição e pela prisão de um homem
(Requerimento nº 7.022/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª
Companhia  de  Missões  Especiais  de  Polícia  Militar  e  no  23º  Batalhão de Polícia
Militar,  pela  apreensão,  em  26  de  janeiro,  em  Divinópolis,  de  droga  e  de  quatro
balanças de precisão e pela prisão de um homem (Requerimento nº 7.023/2014, do
deputado Cabo Júlio).

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª
Companhia de Missões Especiais de Polícia Militar, pela apreensão, em 6 de janeiro,
em  Vespasiano,  de  droga  e  pela  prisão  de  seis  pessoas  (Requerimento  nº
7.024/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Cb. PM Anderson Antônio Eustáquio de Oliveira, lotado na
19ª Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação, em 27 de janeiro, em
Pará de Minas, na ocorrência em que o policial  militar,  durante folga, impediu um
assalto a um posto de combustível, apreendendo um adolescente e uma arma de
fogo (Requerimento nº 7.025/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 27 de janeiro, em Canápolis, de uma carga de
televisores roubados (Requerimento nº 7.026/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam  e  no  canil  da  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  28  de  janeiro,  em  Belo
Horizonte, de droga e pela prisão de quatro pessoas (Requerimento nº 7.027/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
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de Polícia Militar, pela apreensão, em 28 de janeiro, em Teófilo Otôni, de armas de
fogo, drogas, dinheiro e munição e pela prisão de duas pessoas (Requerimento nº
7.028/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª
Companhia  de  Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão,  em  30  de
janeiro,  em  Vespasiano,  de  um  revólver,  munição  e  droga  e  pela  prisão  de dois
homens (Requerimento nº 7.029/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares dos Batalhões Rotam, Gate, BPE e
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na operação, em
30 de janeiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais militares apreenderam grande
quantidade de drogas, munições, uma bomba de fabricação caseira e duas placas
para coletes à prova de balas e em que três pessoas foram presas (Requerimento nº
7.030/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar e da
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na operação, em
31  de  janeiro,  em  Matozinhos,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  cinco
tabletes  de  maconha,  dinheiro  e  material  para  embalar  a  droga  e  em  que  três
pessoas foram presas (Requerimento nº 7.031/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar
pela atuação na ocorrência, em 1º de janeiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais
militares  apreenderam  dois  veículos  roubados,  um  deles  com  placa  clonada,  um
revólver calibre 38, onze pinos de cocaína, munições, celulares e R$ 800,00, quatro
homens e quatro mulheres foram presos e um menor apreendido (Requerimento nº
7.032/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar pela
atuação na ocorrência, em 3 de fevereiro, em Belo Horizonte, na qual os policiais
militares impediram assalto a uma casa lotérica e em que um homem foi preso com
uma pistola 380 (Requerimento nº 7.033/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar que
menciona,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  8  de  janeiro,  em  Contagem,  na  qual
apreenderam mais de 5kg de maconha e uma arma de fogo e em que duas pessoas
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foram presas (Requerimento nº 7.035/2014, do deputado Cabo Júlio);
de  congratulações  com  o  Sr.  Wander  Marotta,  desembargador  do  Tribunal  de

Justiça,  por  sua  posse  no  cargo  de  presidente  do  TRE-MG  (Requerimento  nº
7.055/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Geraldo  Augusto,  desembargador  do  Tribunal  de
Justiça,  por  sua  posse  nos  cargos  de  vice-presidente  e  corregedor  do  TRE-MG
(Requerimento nº 7.056/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio de Paula Assis por sua eleição para o
cargo  de  presidente  do  Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas
Gerais (Requerimento nº 7.064/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Sra. Maria Aparecida de Almeida pelo lançamento do livro
Historietas  para  pessoinhas  (Requerimento  nº  7.080/2014,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães, pela atuação na ocorrência,
em 6 de fevereiro, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de dois homens e na
apreensão de drogas, de uma pistola 9mm e de vários materiais (Requerimento nº
7.081/2014, 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 5 de
fevereiro, em Pará de Minas, que resultou na prisão de um homem e na apreensão
de drogas, arma, munição e quantia em dinheiro (Requerimento nº 7.082/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 5 de fevereiro, em Ribeirão das
Neves, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de três adolescentes,
armas, munição e drogas (Requerimento nº 7.083/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6 de fevereiro, em Patos de Minas,
que resultou na apreensão de 8kg de maconha (Requerimento nº 7.084/2014, do
deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com o Sd. PM Rodolfo Hércules de A. Simões, do 16º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  7  de  fevereiro,  em  Belo
Horizonte,  em  que,  à  paisana,  prendeu  um  homem  que  pretendia  instalar  um
aparelho  chupa-cabra  em  um  terminal  bancário  (Requerimento  nº  7.085/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia Rotam,
do Batalhão Rotam, pela prisão de um homem e apreensão de drogas, balança de
precisão  e  quantia  em  dinheiro,  em  Belo  Horizonte,  no  dia  3  de  fevereiro
(Requerimento nº 7.086/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3 de fevereiro, em Ipatinga, que
resultou na prisão de um homem e na apreensão de grande quantidade de drogas
(Requerimento nº 7.087/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia de
Polícia  Civil,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  21  de  dezembro,  em  que  uma
senhora foi vítima de extorsão mediante sequestro (Requerimento nº 7.088/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia Rotam,
do Batalhão Rotam, pela atuação em ocorrência no Aglomerado da Serra, em Belo
Horizonte, em 4 de fevereiro, que resultou na prisão de um homem e na apreensão
de um adolescente e de armas (Requerimento nº 7.091/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 146ª Cia. PM ESP/ 6ª
Cia PM, pela atuação na ocorrência no Município de Miraí, em 12 de dezembro de
2013, com apreensão de arma e dinheiro (Requerimento nº 7.100/2014, do deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do  33º  Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10 de fevereiro, no Município de Betim,
na qual  os policiais militares apreenderam duas armas de fogo, recuperaram uma
moto roubada e prenderam duas pessoas (Requerimento nº 7.101/2014, do deputado
Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do  22º  Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9 de fevereiro, no Município de Belo
Horizonte, na qual apreenderam armas de fogo e efetuaram prisões (Requerimento nº
7.102/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  do  7º  Batalhão  de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9  de  fevereiro,  no  Município  de
Pompéu, na qual houve apreensão de arma e drogas e prisões (Requerimento nº
7.103/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do  16º  Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10 de fevereiro, no Município de Belo
Horizonte,  na  qual  os  policiais  militares  apreenderam  um  revólver  calibre  38
municiado,  celulares,  dinheiro  e  prenderam  dois  homens  (Requerimento  nº
7.104/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, no dia 12 de fevereiro, em Contagem,
que resultou na prisão de uma mulher  e na apreensão de grande quantidade de
drogas e quantia em dinheiro (Requerimento nº 7.147/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  15ª
Companhia Independente da Polícia Militar, por atuação em ocorrência, no dia 7 de
fevereiro, em Sabará, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de um
menor e de grande quantidade de drogas, uma arma de fogo calibre 32, munição,
dinheiro e celular (Requerimento nº 7.148/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sgt. BM Alexandre Lomes Brandão, do 1º Batalhão de
Bombeiros Militar, por ter impedido um assalto a um estabelecimento comercial, no
dia 11 de fevereiro, em Belo Horizonte, e apreendido dois adolescentes e duas armas
de fogo (Requerimento nº 7.149/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  ao  Sr.  Rodrigo  Otávio  Andrade,  investigador  de  polícia  lotado  no
Deoesp,  pelos relevantes serviços prestados em defesa da segurança pública em
Minas  Gerais,  com  destaque  para  suas  ações  nos  Municípios  de  Raul  Soares,
Guaraciaba, Amparo da Serra, Ponte Nova, Oliveira e Belo Horizonte (Requerimento
nº 7.150/2014, do deputado Gustavo Valadares);
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de aplauso ao Sr.  Luiz Felipe Pinheiro dos Santos, diretor-geral  do Presídio Dr.
Nelson  Pires,  no  Município  de  Oliveira,  pela  gestão  séria  e  humanizada  desse
presídio, que está com 300 presos, quando a capacidade é de 120, e pouquíssimos
agentes penitenciários,  e  atende,  com a  ajuda de sua equipe,  com eficiência,  os
poderes  jurisdicionais  de  diversas  comarcas  (Requerimento  nº  7.151/2014,  do
deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  12  de  fevereiro,  em  Belo
Horizonte, que resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de drogas e de
arma de fogo (Requerimento nº 7.159/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 13 de fevereiro, em Belo
Horizonte,  que resultou  na  apreensão de drogas e  de  pinos para  embalagem de
entorpecentes (Requerimento nº 7.160/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º e no 34º
Batalhões de Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar,
pela atuação na Operação Impacto, no dia 13 de fevereiro, em Belo Horizonte, que
resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de drogas, armas e dinheiro
(Requerimento nº 7.162/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  13  de  fevereiro,  em  Belo
Horizonte, que resultou na prisão de um homem e na apreensão de armas de fogo
(Requerimento nº 7.165/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar
por  atuação  em  ocorrência,  em  12  de  fevereiro,  em  Belo  Horizonte,  na  qual  os
policiais militares apreenderam drogas, um rádio comunicador, muitos plásticos para
embalar  entorpecentes  e  em  que  um  homem  e  uma  mulher  foram  presos
(Requerimento nº 7.168/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona,  lotados na 2ª CIA Rotam, pela
apreensão de aproximadamente 25 quilos de maconha em 16 de fevereiro de 2014,
em Belo Horizonte (Requerimento nº 7.173/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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de congratulações com a nova diretoria do Tribunal de Justiça Militar (Requerimento
nº 7.182/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a nova diretoria da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Requerimento nº 7.183/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a nova diretoria da Associação Mineira do Ministério Público
(Requerimento nº 7.184/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de repúdio, a ser encaminhada à Conmebol e à CBF, pelo ato de racismo sofrido
pelo  jogador  Paulo César  Fonseca do Nascimento -  Tinga -,  do Cruzeiro  Esporte
Clube, no jogo contra o Real Atlético Garcilaso, do Peru, pela Taça Libertadores da
América (Requerimento nº 7.260/2014, da Comissão de Esporte);

de apoio ao jogador de futebol Paulo César Fonseca do Nascimento - Tinga -, do
Cruzeiro Esporte Clube,  em virtude do ato de racismo sofrido por  ele  em partida
contra  o  Real  Atlético  Garcilaso,  do  Peru,  pela  Taça  Libertadores  da  América
(Requerimento nº 7.261/2014, da Comissão de Esporte);

de  aplauso à  Secretaria  de  Educação e  aos  titulares  das 47  superintendências
regionais  de  ensino  em razão dos resultados obtidos  pelos  alunos  do 3º  ano do
ensino fundamental no Programa de Alfabetização no ano de 2013 (Requerimento nº
7.263/2014, da Comissão de Educação);

de  aplauso  ao  governador  do  Estado  pela  abertura  de  concurso  público  para
provimento de mil vagas para o cargo de investigador da Polícia Civil (Requerimento
nº 7.267/2014, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Sgt.  PM Carmen da Silva Mendes Cardoso, lotada na
137ª  Cia.  PM do  20º  BPMG,  destacamento  do  Município  de  Inconfidentes,  pelos
relevantes serviços prestados a essa comunidade (Requerimento nº 7.281/2014, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2014

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

LEGISLATURA, EM 13/3/2014
Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Fred Costa - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Evandro Guimarães de
Paula - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Duarte Bechir - Fred Costa - 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.

Ata
-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário do nascimento do Sr.
Evaristo Soares de Paula.

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

Guimarães  de  Paula,  filho  do  homenageado;  José  Alves  Viana,  conselheiro  do
Tribunal  de  Contas  do  Estado;  Virgílio  Guimarães,  ex-deputado  desta  Casa;  e
deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor  -  Gostaríamos de registrar  a  presença dos  Exmos.  Srs.  Arthur  Lopes
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Filho,  ex-presidente  da  Associação  Comercial  de  Minas;  Carlos  Calazans,
coordenador  de  órgãos  federais  mineiros;  e  Cel.  Paulo  Rubens  Pereira  Diniz,
presidente  do  Conselho  de  Oficiais  da  Reserva  do  Exército.  Saudamos  também,
naturalmente, os demais familiares e amigos do homenageado.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fred Costa
Peço licença aos presentes para utilizar a tribuna. Exmo. Sr. Deputado Sávio Souza

Cruz,  representando o  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de Minas
Gerais, deputado Dinis Pinheiro, agradeço a V. Exa. por atender meu convite para
presidir esta solenidade. Eu o fiz não só pelo apreço, estima e admiração que tenho
pelo senhor, mas também em razão de sua relação e vínculo com a família e com a
cidade de nosso homenageado.

Cumprimento o Sr.  Evandro Guimarães de Paula,  filho do homenageado, assim
como o Exmo. Doutor Viana, dileto amigo e conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado  de  Minas  Gerais,  homem  que  tem  vasta  carreira  de  relevantes  serviços
públicos prestados, em consequência, a nós cidadãos. Começou no Legislativo, em
Curvelo,  como  vereador  e  prefeito.  Tive  a  oportunidade  de  conviver  com  ele  e
aprender muito.

Exmo. ex-Deputado Virgílio Guimarães, permita-me contar uma breve história. Em
2004, quando eu tinha 26 anos, disputei minha primeira eleição para vereador em
Belo Horizonte. Tive a sorte de ser eleito em penúltimo lugar, e fui à câmara exercer o
meu  primeiro  mandato.  Tenho  o  hábito  de  perguntar  demais.  Em  um  dos  meus
primeiros dias naquela casa legislativa, ao lado de vários pares, vereadores, todos
eles invariavelmente mais experientes que eu no exercício ou na idade, perguntei:
qual é o vereador mais competente que por aqui passou? Não hesitaram em citar - e
me lembro bem - o nome do falecido Serginho Ferrara. Disseram: “Nossa, aqui já
passaram tantos homens competentes!”. E lembraram-se de mais alguns: o também
falecido Padre João, Arutana e outros tantos. Até que afirmaram: “porém, não houve
nenhum tão inteligente como Virgílio Guimarães”.
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Então quero aqui felicitá-lo e dizer também que seu legado tem sido dignificado pelo
seu filho, que infelizmente não se faz presente, mas fez questão, no auge de sua
delicadeza e conforme a boa educação inerente à família, de me ligar justificando sua
ausência. Não veio, mas está aqui muito bem representado.

Por último, cumprimento as senhoras e os senhores, na pessoa da Vanessa Lima,
entusiasta que colaborou para que esta noite estivéssemos aqui reunidos.

Permito-me fazer aqui um relato sobre a minha vida. Mesmo completando três anos
e um mês de mandato como deputado estadual, ainda não o fiz utilizando a tribuna.
Falei aqui sobre a minha primeira eleição. Desde a minha infância, gozava de um
hábito  não  muito  comum:  colecionar  santinhos  e  assistir  ao  horário  eleitoral.  As
crianças  brincavam  e viam  televisão,  isso  era  natural.  Na  época,  utilizava-se  fita
cassete, fita de vídeo. Eu pedia aos meus pais para assistir ao programa eleitoral.
Meu pai,  embora não fosse político, foi  concursado nesta Casa.  Aqui,  tinha como
função,  na  Consultoria,  redigir  discursos.  Eu,  então,  pedia  para  vir  aqui  e  ficava
brincando pelos corredores. Sempre dizia a ele que gostaria de um dia estar aqui
como deputado.

Quis  a história  que eu aqui  estivesse,  e  hoje faço este discurso de uma forma
diferente, pela primeira vez. Diz o ditado: “casa de ferreiro, espeto de pau”. Sempre
procurei  fazer  meus  discursos  sem  utilizar  qualquer  tipo  de  referência  redigida,
principalmente por terceiros. Porém tive o cuidado de ler a obra, o livro escrito pela
esposa do nosso homenageado. Por uma indelicadeza da minha parte, meu exemplar
está todo grifado e marcado.

Portanto, peço-lhes licença para me utilizar de inúmeras referências e passagens
não  só  desta  obra,  mas  também  de  anotações  por  mim  elaboradas  para  tentar
lembrar um pouquinho dessa magnífica história coroada de êxito. Iniciarei com uma
frase extraída da própria obra, de D. Enny, que homenageia o seu marido. Ela disse:
“Evaristo  deixou uma vida  rica,  uma história  edificante  e  muita saudade”.  Esse é
motivo - tenho certeza - da presença de cada um de vocês nesta noite.

Reportando-me ao distante passado, 1913, data de seu nascimento, quero lembrar
que, naquela oportunidade, as coisas eram bem diferentes. Naquele ano, houve a
inauguração  da  primeira  linha  de  montagem  industrial,  realizada  pelo  empresário
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Henry Ford. Naquela época, nascia, em Curvelo, mais precisamente no dia 29 de
dezembro, Evaristo Soares de Paula. Apenas com um mês de vida, algo praticamente
incompreensível para a atualidade e sobretudo para os grandes centros, foi levado
para a fazenda de sua família. Na infância, corria, brincava, subia em árvores, levava
uma vida feliz, cercada de bons hábitos. Curtia intensamente a vida na fazenda, o
que era o prenúncio de uma de suas paixões e aptidões e o que seria o seu futuro:
um  pecuarista  de  sucesso  e  visionário,  confundindo  sua  história  com  a  da
agropecuária do nosso país. Sendo um grande criador de gado gir, foi pioneiro em
expandir a excelência da raça. Notabilizou-se por ser o criador do gado gir eva.

Conhecido e consagrado internacionalmente pelo seu alto padrão técnico-científico,
detentor de prodigiosa inteligência, tornou-se bacharel em direito pela Faculdade de
Direito  da Universidade Federal  do  Estado de Minas Gerais.  Com sua auspiciosa
capacidade,  o  Dr.  Evaristo,  já  consagrado  como  criador,  também  foi  um  dos
fundadores do Banco Mercantil de Minas Gerais, que deu origem ao Banco Mercantil
do Brasil.

Ainda como produtor, conforme relatado no livro que leva o seu nome, certa vez
recebeu  um  pedido  de  um  fazendeiro  americano,  solicitando-lhe  três  safras  de
produção.  Surpreendentemente  Evaristo  não  fez  o  negócio.  Todos  ficaram
estupefatos,  porém  ele  preferiu  vender,  por  menos,  para  criadores  brasileiros.
Quando questionado pela esposa, afirmou: “Estou investindo no futuro, para meus
netos e jovens que estão chegando e serão, com certeza, a grandeza do nosso país”.

Com esse senso de patriotismo e capacidade singular, prestou relevantes serviços
na  área  pública,  tendo  sido  prefeito  de  sua  amada  Curvelo,  de  1962  até  1966.
Mostrando ser um idealista, foi definido por sua cônjuge, na política, como um homem
de muita ação e pouca retórica. E, como não poderia deixar de ser, após o mandato
no Executivo Municipal, sua inata vocação foi aproveitada para servir como secretário
de  Estado  de  Agricultura,  tendo  marcado  sua  passagem  com  a  implantação  da
estrutura de mecanização agrícola e a compra de tratores Fiat, o que acabou por
propiciar a importante instalação da empresa em Minas Gerais, mais especificamente
no Município de Betim, justificando ainda mais outra afirmação de sua amada: “Suas
obras permanecem para glorificar o seu nome, enaltecer a sua vida e ser um exemplo
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para as novas gerações”.
E,  remetendo,  então,  a  herdeiros,  não  poderia  passar  despercebido,  neste

momento, o tão valorizado instituto da família. Ele teve como companheira, por 50
anos,  Enny  Guimarães  de  Paula,  já  citada  algumas  vezes  por  mim.  Escritora,
integrante da Academia Mineira de Letras, pioneira nas obras sociais em Curvelo, foi
também a fundadora  do Grupo de Terceira  Idade na mesma cidade.  Mãe com o
coração prodigioso, amor inerente à condição, definiu, na sua dedicatória da obra,
seu sentimento para com os oito filhos: “Muito amados, dons divinos nesta presente
existência, com meu orgulho e amor”.

Essa  meritória  história  de  vida  acabou  gerando  inúmeras  homenagens:  melhor
criador de gado gir, Medalha de Honra da Inconfidência, Medalha Venceslau Brás,
Medalha do Mérito Agrícola Nacional, Brasão da Escola Superior de Guerra, Medalha
do  Mérito  Pecuário,  diploma Homem  de  Visão,  entre  tantas  outras.  E  hoje,  com
regozijo, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concedo
esta justa homenagem a toda a família, amigos e admiradores.

Para terminar, lembro-me de um dileto amigo, guru, fonte inspiradora, pessoa que
está para mim tal qual um pai: Pe. João Emílio. Há aproximadamente cinco anos,
falou comigo: “Fred, você já está ficando com a idade avançada, está na hora de
casar, mas, por favor, não me venha com qualquer uma, arrume uma mulher que
trabalhe, tenha fé e valorize a família”.

Mais uma vez, me reporto ao livro. Na razão de fazer, D. Enny justifica, com esses
três atributos que se tem e outras qualificadas características, sua admiração mais
uma vez. A fé, o dinamismo e a coragem de Evaristo sempre me fascinaram; toda a
sua vida feita de trabalho, com jeito de servir, de viver para a família, os amigos e a
pátria. Dessa forma, esse que foi imortalizado no gado gir eva, deixa seu legado para
os criadores,  políticos,  empresários,  amigos, mas principalmente para sua família.
Parabéns a todos vocês que fizeram parte dessa brilhante história coroada de êxito.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  instante,  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  representando  o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.
Evandro  Guimarães  de  Paula,  filho  do  homenageado,  de  placa  alusiva  a  esta
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homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Evaristo Soares
de Paula se definia como vaqueiro. Modéstia desse criador de gado cujo nome é
referência na pecuária mineira e nacional. Foi pioneiro na aplicação de tecnologia de
ponta para seleção e aprimoramento genético de seu próprio rebanho. O resultado foi
o reconhecimento internacional pela geração de animais altamente qualificados para
a produção de leite e carne. Foi prefeito de Curvelo, sua cidade natal, secretário de
Estado de Agricultura e um dos fundadores da Federação da Agricultura de Minas
Gerais. Ao longo de sua vida recebeu muitas honrarias. Agora, no centenário de seu
nascimento, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais rende a Evaristo
Soares  de  Paula  mais  uma  justa  homenagem  por  sua  contribuição  para  o
desenvolvimento da nossa economia”.

O  presidente  -  Convido  o  deputado  Fred  Costa,  autor  do  requerimento  cujo
deferimento  resultou  na  realização  desta  reunião  de  homenagem,  para  que  nos
acompanhe ao local indicado, a fim de que, juntamente, façamos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Evandro Guimarães de Paula

Como não tenho essa capacidade do pessoal, vou começar assim: meu pai, grande
orador, meu avô ainda melhor, e Deus me fez um favor, de todos sou o pior. Me sinto
emocionado por ser o orador neste momento tão importante: a comemoração dos 100
anos  do  meu  pai,  Evaristo  Soares  de  Paula.  Peço  a  todos  um  pouco  de
complacência, porque vou falar com a simplicidade de capiau da roça que sou...

Evaristo Soares de Paula foi um advogado por formação, mas um grande vaqueiro
de profissão.  Biólogo, formado na observação e convivência, com especializações
em: ecologia, observava detalhadamente as relações dos animais entre si e com o
meio  no  qual  vivem;  genética,  estudou  a  fundo  a  hereditariedade  e  a
consanguinidade;  e  botânica,  conhecia  cada  árvore,  arbusto,  cada  gramínea  do
cerrado. Identificava a madeira só de cheirar uma pequena lasca, que tirava com seu
inseparável canivete. Ficava inconformado com as afirmações de que o cerrado era
terra  ruim.  Não  pode  ser  ruim  uma  terra  que  produz  árvores  do  porte  de  um
pequizeiro. Está sendo é mal aproveitado. Era obstinado, audacioso, ousado, tinha
uma grande visão do futuro. Afirmava sempre que exercia sua profissão 24 horas por
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dia.  Ao  ser  questionado,  respondia:  “trabalho  com  minhas  vacas,  portanto  sou
vaqueiro”. Mas 24 horas por dia? O senhor não dorme? “Sim, durmo. Durmo e sonho.
Sonho com minhas vacas. Então são 24 horas por dia mesmo!” Só acreditava num
criatório  de  gado  de  alta  linhagem,  baseado  na  consanguinidade.  Buscou
incansavelmente.  Após  várias  tentativas  de  cruzamentos,  certo  dia  chegou  para
mamãe e disse: “Enny, estamos com a chave do sucesso na mão. A consanguinidade
deu certo”.  “E dinheiro, quando o ganharemos?”  -  perguntou ansiosa.  “Trago uma
notícia histórica desta, e você vem falar em dinheiro? Mas, já que perguntou, daqui a
um quarto de século”.

Meu  pai  foi  orgulhosamente  um  dos  fundadores  da  exposição  agropecuária  de
Curvelo e, à frente da sociedade rural,  hoje AMCZ, construiu a sede da entidade,
onde funciona atualmente a Câmara Municipal e o Parque de Exposição. Conseguiu,
com muito trabalho, muito esforço e uma visão admirável, transformar a exposição de
Curvelo  em referência  e colocá-la como uma das três  mais  importantes  do País.
Quando prefeito  de Curvelo,  buscou,  junto ao DNOS,  solução para problemas de
enchente e pernilongos, além de melhor acesso ao hospital. Sugeriu ao seu diretor
um convênio entre a prefeitura e o referido órgão para a retificação do Rio Santo
Antônio e a construção de pontes de concreto, em que a prefeitura entraria com a
parte  principal  e  o  DNOS  com  os  acessórios.  Ao  ser  perguntado  sobre  o  que
chamava de acessórios, respondeu: “o projeto, a draga, o material para a construção
das pontes, a mão de obra e toda a verba necessária para conclusão da obra”. “Mas
e o que tu chamas de principal?”. Respondeu: “O rio! Sem ele não se faz nada”. Ficou
tão impressionado com a  ousadia  do  prefeito  da pequena cidade do interior  que
realizou o projeto. Nessa casa se iniciou um processo que desencadeou duas das
suas  maiores  obras.  Para  o  correto  aproveitamento  do  cerrado  e  a  consequente
incorporação ao processo produtivo, organizou a importação de centenas de tratores
da  Fiat,  o  que  resultou  na  vinda  para  Minas  Gerais  da  fábrica  de  tratores  e,
posteriormente, da de automóveis.

Tornar o cerrado produtivo transformou o cerrado no celeiro do Brasil e no grande
responsável  pelos  bons  resultados  da  balança  comercial  brasileira  nos  últimos
tempos.
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Deixou descritos todos os procedimentos quando da sua morte: como seria velado,
enterrado, o anúncio no jornal, até o epitáfio - “Na vida, um exemplo; na morte, um
modelo”.  Foi  enterrado  no  jardim  de  sua  Fazenda  do  Cortume,  olhando  para  o
nascente. E, por incrível que pareça, no dia seguinte ao do seu enterro, todo o gado
daquele pasto foi até o muro vizinho do túmulo, lugar de difícil acesso, como que a se
despedir dele. Depois disso nunca mais se viu uma rês sequer no local.

Essas são algumas considerações que quis ressaltar neste momento tão especial.
Em nome da família, agradeço a esta Casa pela homenagem a um homem que tanto
fez, por tudo que se empenhou e se propôs a fazer. Meu orgulho, meu mestre.

Agradeço à Vanessa, ao deputado Fred Costa pela iniciativa desta reunião especial.
Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Sr. Evandro Guimarães de Paula, filho do nosso homenageado; Exmo. Sr. Doutor

Viana,  conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Virgílio
Guimarães, amigo e ex-deputado, que hoje também representa, numa demonstração
de que o tempo passa, o seu filho, deputado federal Gabriel Guimarães; meu caro
amigo e Exmo. Deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem e que teve a iniciativa de ajustar com a direção da Casa para que eu
pudesse presidir, com muita honra para mim, esta solenidade.

Ocupando neste momento o lugar institucional da Presidência da Casa, cabe-me
destacar  as  razões  pelas  quais  o  povo  de  Minas,  por  seus representantes e  por
oportuna iniciativa  do  deputado Fred Costa,  celebra,  nesta noite,  o centenário  de
nascimento do Dr.  Evaristo Soares de Paula, transcorrido no dia 29 de dezembro
último. A mais leve reflexão sobre a proposta revela que são amplas essas razões. O
Dr. Evaristo foi, em seu tempo, uma personalidade de muito elevada expressão, cuja
atuação como empresário no setor agrícola e como homem público no exercício de
mais de um cargo foi capaz de inscrevê-lo entre os personagens que efetivamente
contribuíram para o desenvolvimento e o progresso de sua região e de toda Minas
Gerais.

Notáveis foram as suas realizações como empresário em sua Fazenda do Cortume,
em Curvelo, onde chegou a desenvolver marca própria - a marca eva - para o gado
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gir, criado na vastidão da propriedade. Com técnicas pioneiras, levou sua criação a
padrão técnico-científico tão elevado que especialistas consideraram sua proposta a
melhor opção econômica para a bovinocultura especializada para carne e leite nas
regiões tropicais  e intertropicais.  Um trabalho  de gigante.  Essa foi  uma avaliação
recorrente,  à  época  e  ainda  hoje,  acerca  de  suas  iniciativas  de  vanguarda,  cujo
alcance ultrapassou seu tempo e chega aos nossos dias.

Acresce-se  que,  ganhador  de  inúmeros  troféus  e  títulos  em  exposições
agropecuárias,  o  Dr.  Evaristo  não  se  restringiu  à  contabilidade  de  seus  lucros
individuais,  mas  saiu  a  campo  para  promover  a  vida  do  empreendedor  e  do
trabalhador  rural.  Foi  um  dos  fundadores  da  Sociedade  Rural  de  Curvelo,  atual
Associação Mineira dos Criadores de Zebu - AMCZ -, que presidiu por vários anos.

Foi um dos fundadores também do Banco Mercantil de Minas Gerais, atual Banco
Mercantil do Brasil, e da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, de
cuja primeira  diretoria  participou,  vindo a  integrar  ainda a  diretoria  da Associação
Brasileira de Criadores de Gado Gir e da Associação Comercial de Curvelo.

A trajetória de consolidada consistência como empreendedor de visão comunitária
apontaria  para o chamamento do  Dr.  Evaristo para a  vida  pública,  o que de fato
ocorreu.  Eleito  prefeito  de  Curvelo,  além  de  implementar  obras  de  infraestrutura
urbana  que  ainda  hoje  mantêm  o  bem-estar  coletivo  naquela  cidade,  construiu  o
Parque  de  Exposições  Antônio  Ernesto  de  Salvo  e  a  Casa  Rural  de  Curvelo,
contribuindo decisivamente para definir o município como polo do labor agropecuário
na região e como referência no cenário nacional. Conduzido à Secretaria de Estado
de Agricultura, implementou, durante o governo Israel Pinheiro, vigorosa política de
mecanização agrícola, que resultou na definitiva incorporação do cerrado mineiro às
áreas de progresso econômico.

As múltiplas vocações do Dr. Evaristo, tão bem realizadas ao longo de sua vida de
elevada proficiência, têm raízes remotas na figura de seu pai, Eurípides de Paula,
também pecuarista de grande visão em seu tempo, e na de seu avô, o Cap. Evaristo
de Paula. Enquanto o pai, Eurípides, já cuidava de aprimorar o seu plantel de gado gir
em sua fazenda, o avô, o Cap. Evaristo, tratou de criar em Curvelo a Santa Casa do
município e foi um importante colaborador do contemporâneo Carlos Chagas em suas
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pesquisas  sobre  o  mal  que  hoje  conhecemos  como  doença  de  Chagas.
Acompanhando a construção do ramal da Central do Brasil que passava por Curvelo,
o arguto observador suspeitava que fosse o barbeiro o responsável pelo abatimento
contraído pelos operários e manteve estreito contato com médicos e pesquisadores,
contribuindo para viabilizar os resultados que ainda hoje tanto nos honram.

Esse lastro de pioneirismo e abertura para a comunidade de seu avô e seu pai com
toda a certeza sobreviveu na figura do Dr. Evaristo Soares de Paula. Sua folha de
serviços, com resultados que transcendem largamente o tempo em que viveu, obteve
a  densidade  incontestável  que  o  torna  nome  de  destaque  na  galeria  das
personalidades  públicas  mineiras,  a  quem  o  Estado  e  seu  povo  devem
reconhecimento e a quem, no cumprimento desse dever,  rendemos nesta  noite o
tributo de nossa homenagem.

Permito-me, no entanto, não ficar restrito  ao reconhecimento institucional à face
pública  de  uma grande  personalidade.  A ele  quero  juntar  o  meu reconhecimento
pessoal, destacando especialmente a face humana da personalidade a cuja memória
nos reportamos nesta homenagem. Também eu tenho raízes em Curvelo, terra de
nascimento de meu pai, Lúcio de Souza Cruz, terra de nascimento de minha mulher,
Juliana, e de meu filho, Marcelo.

Na casa de minha sogra, ainda hoje residente em Curvelo, ouvi frequentes relatos
de  fatos  envolvendo  o  Dr.  Evaristo,  de  quem  meu  sogro,  Targino  Raimundo  de
Figueiredo,  foi  o  vice-prefeito.  Recompondo as cenas  que mais  de  uma vez ouvi
narradas, pude deduzir a estreita amizade que ligou Evaristo e Targino ao longo da
vida.  Estiveram juntos à frente da cidade em que nasceram e que tanto amaram,
muito tendo podido fazer por ela. Posteriormente, veio Evaristo para a Secretaria de
Estado de Agricultura. Targino elegeu-se deputado.

O que se pode inferir de sua proximidade, refletida tanto no plano político quanto no
plano  pessoal,  é  que  seu  interesse  pelo  trabalho  em  favor  do  bem  comum  era
expressão natural dos altos valores que compartilhavam. E entre esses valores estão
inequivocamente  o  apreço  à  família,  o  vigor  emprestado  à  condução  de  larga
descendência,  as  referências  cristãs  que  preservaram,  o  cultivo  de  elevada
espiritualidade, a simplicidade como regra no recesso do lar e no convívio social, a
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atenção efetiva à pessoa dos amigos, o definido interesse pelo respeito ao acesso de
todos a direitos iguais.

Acresça-se que o Dr. Evaristo e seu amigo Targino tiveram, cada um, ao longo da
vida,  o  apoio  irrestrito  oferecido  por  suas  respectivas  esposas.  Na  casa  do  Dr.
Evaristo, que logo se encheu com o vozerio dos filhos Leni, Lenita, Lenice, Virgílio,
Evaristo Antônio, Rogério, Evandro e Maria Regina, D. Enny Guimarães de Paula foi
a figura perfeita da companheira de todos os momentos, tanto à frente da família,
como no trabalho  político pelo qual  enveredou o marido.  Ela  própria,  filha de um
senador da República, foi uma mulher dinâmica e corajosa, capaz de iniciativas como
a fundação do Grupo da Terceira Idade em Curvelo, quando pouco ainda se falava
sobre essa fase adiantada da vida. D. Enny presidiu esse grupo por longos anos,
tendo como vice-presidente minha sogra, D. Bernadete, também mulher de sólidos
predicados, ainda hoje atuante em Curvelo. Mulher forte, exemplo da unidade que a
mulher pode conferir  ao grupo familiar,  da identidade que assegura para todos os
seus membros, da referência agregadora em que se constitui para a família, mesmo
tão numerosa. Esteio vigoroso, isso é o que foi, é o que é para sempre, para alegria
do círculo de sua convivência e da própria comunidade curvelana. Depositário dessas
evocações de âmbito pessoal, cumprimento todos os descendentes que vieram, no
curso do tempo, inserir-se como herdeiros do legado de trabalho e de exemplos do
casal constituído por D. Enny e Dr. Evaristo Soares de Paula.

Cumprimento  especialmente  o  ex-vereador  e  ex-deputado  federal  Virgílio
Guimarães, meu especial amigo, e seu filho, o deputado federal Gabriel Guimarães,
que puxaram a si a tarefa de prolongar no cenário público a alta figura do pai e avô.
Faço um registro especial para Lenita, cuja ausência nesta solenidade não impede
que a sintamos ainda mais  presente em nossa lembrança,  pelo  que representou,
herdando a vocação de pecuarista do pai e a de elemento de agregação familiar de
D. Enny.

Estendo os meus cumprimentos à comunidade de Curvelo, que tantos motivos tem
para se orgulhar do filho essencial à história da cidade, do grande filho que foi o Dr.
Evaristo Soares de Paula.

Sabemos que a figura de um grande homem é referência para os que o sucedem.
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Sabemos igualmente que é necessário a um povo reconhecer seu passado, se quer
assegurar sua identidade e se deseja prosseguir com segurança no presente e para o
futuro.  Nessa  perspectiva,  torna-se  imperioso  reconhecer  legados  tão  preciosos
quanto o deixado pelo Dr.  Evaristo Soares de Paula. O povo de Minas, a que se
juntam  especialmente  os  familiares,  a  comunidade  de  Curvelo  e  eu  próprio,  não
negligencia  o atendimento  dessa demanda.  Ao comparecer  nesta  noite,  por  seus
representantes, os mineiros reconhecem e reverenciam a memória do Dr. Evaristo
Soares  de  Paula  e  a  ela  prestam  agradecida  e  sensibilizada  homenagem.  Muito
obrigado.

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 segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/2/2014
Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Bosco, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, 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. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios das Sras. Ana Lúcia
Almeida Gazzola, Secretária de Educação, e Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária
de Educação em exercício, publicados no  Diário do Legislativo em 6/2/2014; e  e-
mails da Sra. Ângela Gonçalves Costa protestando contra a ausência da educação
física e do ensino religioso do 1º ao 5º ano do ensino fundamental;  do Sr.  Mauro
Marques da Silva solicitando a intercessão desta Casa a fim de que seja discutida
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amplamente a nucleação de escolas na zona rural  de Manhuaçu; e da Sra. Ivete
Alves  dos  Santos  protestando  contra  a  falta  de  professores  especializados  para
desenvolver  a prática esportiva nas escolas estaduais.  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 7.080/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.367,
4.637  e  4.658/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 8.972/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para discutir,  em audiência pública, a escassez de vagas para o ensino médio no
período diurno em Venda Nova, em Belo Horizonte;

- nº 8.973/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Educação pedido de providências para a remoção do servidor Ney
Cabral de Betim para Japaraíba ou Lagoa da Prata, nesta ordem de prioridade;

- nº 8.974/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a incorporação do Município de Formiga na área
de abrangência da Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo;

- nº 9.098/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados André Quintão,
Carlos  Mosconi,  Duarte  Bechir  e  Durval  Ângelo,  em  que  solicitam  seja  realizado
debate  público,  em  reunião  especial  das  Comissões  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia, de Direitos Humanos, de Participação Popular e de Saúde, para debater
o programa Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da ONU;

- nº 9.099/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e
Bosco, em que solicitam seja encaminhado ao prefeito municipal e ao presidente da
Câmara Municipal de Manhuaçu pedido de providências para que seja discutido com
a comunidade local o processo de nucleação das escolas rurais municipais, com a
participação do Conselho Municipal de Educação;

- nº 9.100/2014, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e
Bosco, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
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situação de alunos  que não têm contratos  de  trabalho formalmente legalizados e
querem se matricular no ensino noturno;

-  nº  9.101/2014,  dos  deputados  Bosco  e  Duarte  Bechir,  em que solicitam  seja
formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Educação e aos titulares  das
superintendências regionais de ensino em razão dos resultados obtidos pelos alunos
do 3º ano do ensino fundamental no Programa de Alfabetização, em 2013.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.102/2014, dos deputados Duarte Bechir e Bosco e da deputada Maria Tereza
Lara, em que solicitam sejam realizadas visitas à Escola Estadual Pandiá Calógeras:
a primeira, com a finalidade de averiguar se o imóvel atualmente ocupado pela escola
atende  as  necessidades  de  seus  alunos  e  dos  trabalhadores  em  educação;  e  a
segunda, com a finalidade de acompanhar as obras de recuperação do imóvel em
que estava instalada;

- nº 9.103/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para defender, em audiência pública, a manutenção da Lei Complementar nº
100, de 2007, que garantiu os direitos de 98 mil servidores do Estado e contra a qual
foi  ajuizada ação direta de inconstitucionalidade cujo julgamento  está  em vias  de
acontecer no STF;

- nº 9.104/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular  para  discutir,  em  audiência
pública, a situação da educação indígena no Estado, em especial os impactos da
Resolução nº 2.442/2013.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rômulo Viegas - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/2/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,
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Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo o deputado Inácio
Franco, por indicação da liderança do BAM) e Lafayette de Andrada (substituindo o
deputado  Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo
Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  deputado  Cabo  Júlio,  presidente  da
comissão especial de indicação do nome de Fábio Caldeira Castro Silva para o cargo
de  ouvidor-geral  do  Estado,  comunicando  que  a  Ouvidoria-Geral  do  Estado
disponibilizará suas  ouvidorias setoriais de temas ambiental, educacional,  fazenda,
patrimônio  e  licitação,  polícia,  saúde  e  sistema  penitenciário  para  que  realizem
prestação de contas semestrais nas respectivas comissões temáticas desta Casa;
José de Paulo Santos, cidadão de Monte Carmelo, encaminhando críticas relativas à
aposentadoria na Polícia Militar; Luiz Moreira Gomes Júnio, conselheiro nacional do
Ministério  Público,  encaminhando  os  extratos  das  decisões  proferidas  por  aquele
conselho no último trimestre de 2013, para conhecimento; Joilson de Paula Correa,
conselheiro  tutelar  de  Justinópolis,  denunciando o descumprimento  pelo Conselho
Tutelar de Ribeirão das Neves da Lei Estadual nº 21.163, de 2014, marcando eleição
dos conselheiros para o dia 9 de março do corrente e tirando o direito dos atuais
conselheiros  de  permanecerem  no  cargo  até  1º/1/2016.  A presidência  comunica
também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  em parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Edmarcius  Carvalho  Novaes,
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Governador
Valadares;  desembargador  Almeida  Melo,  presidente  em  exercício  do  Tribunal  de
Justiça do Estado de Minas Gerais (28/12/2013); vereador Sebastião Joaquim Vieira,
presidente da Câmara Municipal de Araguari (25/1/2014); Renato César Jardim, juiz
auxiliar  da  Presidência  da  Secretaria  Executiva  de  Planejamento  e  Qualidade  na
Gestão  Institucional  (6/2/2014);  e  das  Sras.  Zilda  Maria  Youssef  Murad,  juíza  de
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direito da Comarca de Lavras (6/2/2014); Adriene Andrade, presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (6/2/2014); Maria Coeli Simões Pires, secretária
de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais (20/2/2014). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.866 e 6.932/2013; 7.038, 7.039, 7.040,
7.055  7.056,  7.065,  7.183  e  7.184/2014.  É  aprovado  requerimento  do  deputado
Rogério  Correia  solicitando  que  o  Requerimento  nº  7.182/2014 seja  submetido  a
votação pelo processo nominal. Submetido a votação por esse processo, votam “sim”
os deputados Gustavo Corrêa e Lafayette de Andrada, votam “não” os deputados
Sargento Rodrigues e Rogério Correia e vota em branco o deputado Carlos Pimenta.
Repete-se  a  votação  e,  persistindo  o  empate,  é  aprovado  o  Requerimento  nº
7.182/2014  após  o  voto  de  qualidade  do  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  4.681/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

-  nº  9.126/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, a
Lei Orgânica dos Agentes Penitenciários e também a obrigatoriedade dos contratados
que passaram no concurso para que tirem férias no mesmo período da realização do
curso de formação;

- nº 9.127/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Administração  Pública  para  debater,  em  audiência  pública,  a
reestruturação remuneratória das carreiras da Fundação João Pinheiro;

-  nº  9.128/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, a
pauta de reivindicações dos trabalhadores em educação da rede pública estadual de
Minas  Gerais,  com  os  seguintes  pontos:  pagamento  do  piso  salarial;
descongelamento  da  carreira;  cumprimento  de  acordos  firmados  por  parte  do
governo;  investimento  de  25%  dos  impostos  na  educação;  nomeação  dos
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concursados para todos os cargos vagos; retorno da educação física e do ensino
religioso nos anos iniciais; atendimento digno no Ipsemg; e a proibição de alunos que
não tem carteira assinada de se matricularem na escola no turno da noite;

- nº 9.129/2014, do deputado Sargento Rodrigues e do deputado Rogério Correia,
em que solicita seja realizada reunião da Comissão de Administração Pública para
debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014, que altera
a  Lei  Complementar  nº  59,  de  18/1/2001,  que contém a  organização e a  divisão
judiciárias do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.130/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião conjunta da Comissão de Administração Pública com a Comissão de Direitos
Humanos,  para  debater,  em  audiência  pública,  a  inviabilidade  da  existência  do
Tribunal  de  Justiça Militar  do  Estado de Minas  Gerais,  tendo em vista as  graves
denúncias realizadas em desfavor dessa instituição;

-  nº  9.131/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, o
Projeto  de  Lei  nº  4.797/2013,  que  trata  da  carreira  dos  servidores  do  judiciário
mineiro;

-  nº 9.132/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta  da  Comissão  de  Administração  Pública  com  a  Comissão  de  Segurança
Pública em Buritizeiro para debater, em audiência pública, a segurança pública nesse
município, bem como a segurança dos usuários da ponte Marechal Hermes, que liga
o  Município  de  Buritizeiro  a  Pirapora,  pois,  mesmo  recebendo  recurso  para  sua
manutenção, continua colocando em risco a vida das pessoas que por ela passam;

-  nº  9.133/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais pedido de providências para
que sejam convocados para o Curso de Formação de Soldados todos os candidatos
excedentes do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar regulado pelo Edital
nº 12/2012;

-  nº  9.134/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido de providências
para  que  sejam  convocados  para  o  Curso  de  Formação  de  Soldados  todos  os
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candidatos excedentes do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar regulado
pelo Edital nº 12/2012.

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 março de 2014.
Inácio Franco, presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Rosângela Reis.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2014

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
Miranda  e  Glaycon Franco,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, a qual é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  debater  os  aspectos  relativos  à  negativa  de  cadastramento  das
comunidades terapêuticas por parte dos Conselhos Municipais de Assistência Social
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de
correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 20/2/2014: ofícios dos Srs.
Federico Addiechi, diretor de responsabilidade social da Fifa; e Rômulo de Carvalho
Ferraz, secretário de Defesa Social. O presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei nº4.870/2014, em turno único, avocando a si a relatoria da matéria. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Albanita
Roberta de Lima, subsecretária de Assistência Social, representando o secretário de
Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social;  Adélia  Porto  Dias,  presidente  da
Associação  Mineira  de  Comunidades  Terapêuticas  e  Instituições  Afins;  e  os  Srs.
Cloves  Eduardo  Benevides,  subsecretário  de  Estado  de  Políticas  sobre  Drogas;
Aloísio  Andrade,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas;
Wellington  Antonio  Vieira,  presidente  da Federação de Comunidades  Terapêuticas
Evangélicas do Brasil, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na
condição de coautor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas palavras
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iniciais.  Em  seguida,  concede  a  palavra  ao  deputado  Glaycon  Franco,  também
coautor  do  requerimento,  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, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2014.
Vanderlei  Miranda,  presidente  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado  João  Leite  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Reitor  Rivadávia  Correa
Drummond de Alvarenga Neto -  Palavras do Presidente -  Apresentação Musical  -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Ivair Nogueira - Duarte Bechir - João Leite.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
-  O  deputado  Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro Universitário de Belo
Horizonte - UniBH - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Prof. Rivadávia Correa

Drummond de Alvarenga  Neto,  reitor  do  Centro  Universitário  de  Belo  Horizonte  -
UniBH;  a  Exma.  Sra.  Sueli  Maria  Baliza  Dias,  secretária  municipal  de  Educação,
representando o prefeito municipal  de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; os Exmos.
Srs.  Ronaldo  Gontijo,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Daniel
Castanho,  presidente do Grupo Anima Educação;  e Prof.  Francisco José Fogaça,
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presidente da Fundação Cultural de Minas Gerais - Fundac; a Exma. Sra. Valma Leite
da Cunha, promotora de justiça de Fundações do Ministério Público de Minas Gerais;
e  os  Exmos.  Srs.  Prof.  Roberto  Moreira  Brant,  ex-presidente  da  Fundac,
representando  os  professores  do  UniBH;  e  deputado  João  Leite,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Renato Moura,

pró-reitor adjunto da PUC Minas, representando D. Joaquim Giovani Mol Guimarães,
reitor da instituição; e Átila Simões, reitor do Centro Universitário UNA; da Exma. Sra.
Sônia Ferreira Ferraz, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais;  e  do  Exmo.  Sr.  Marcelo  Miranda  e  Silva,  vice-diretor  da  Faculdade  de
Ciências  Médicas.  Também  registramos  e  saudamos  a  presença  dos  demais
professores, alunos, colaboradores, enfim, de todos os amigos da família UniBH.

Registramos o recebimento de mensagem enviada pelo excelentíssimo governador
do Estado, Prof. Antonio Anastasia, por meio da qual cumprimenta a instituição na
pessoa do seu reitor, e cumprimenta também o deputado João Leite pela iniciativa de
propor esta homenagem.

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

pelos músicos Nath Rodrigues e André Oliveira.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado João Leite
Exmo. Sr. 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

meu  amigo,  meu  companheiro,  deputado  Ivair  Nogueira,  companheiro  de  muitos
momentos graves nesta Casa.  Eu,  como presidente, e o deputado Ivair  Nogueira,
como relator, tivemos a oportunidade de fazer parte da CPI que investigou a fuga de
Fernandinho  Beiramar  de  uma  das  nossas  unidades  penais,  e  ficamos  muito
próximos.  Ficávamos o tempo todo muito abraçados, às vezes com um pouco de
medo, mas sobrevivemos. Já se vão alguns anos, e nossa amizade é muito forte,
creio que pelos momentos graves que passamos juntos. O deputado Ivair Nogueira,
1º-vice-presidente  desta  Assembleia,  representa  o  presidente,  deputado  Dinis
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Pinheiro. Também cumprimento o Prof.  Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga
Neto, reitor do UniBH. Ele está acompanhado de sua esposa, Carem, e de sua filha
Ana Sofia. Onde estão? Estão ali. Ana Sofia, você está acompanhando a reunião, e é
linda. Cumprimento a Sra. Sueli Maria Baliza, secretária municipal de Educação de
Belo Horizonte, representando o prefeito Márcio Lacerda, também querida reitora do
UniBH, pessoa muito querida por nós. Vereador Ronaldo Gontijo,  representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte, S. Exa. também é formado no UniBH, o Prof.
Ronaldo  Gontijo  também  é da  nossa  escola;  Sr.  Daniel  Castanho,  presidente  do
Grupo Anima de  Educação;  Prof.  Francisco  José  Fogaça,  presidente  da  Fundac,
querido  amigo;  minha  prima  Valma  Leite  da  Cunha,  promotora  de  Justiça  de
Fundações do Ministério Público de Minas Gerais, somos da mesma região, próximo
a Leandro Ferreira, Pitangui; Prof. Roberto Moreira Brant, ex-presidente da Fundac,
que representa todos os nossos professores.

Vejo aqui o Prof. Renato. Prof. Renatinho, ainda tenho seus livros. Ele me indicou
todos os livros. O meu coordenador de história está aqui, Prof. Hílton está presente. É
com muita alegria que vejo todos os professores, claro que sinto muita falta do Prof.
Ribas. Ele e outros professores me ensinaram que o historiador fala amparado em
documentos. Uso muito esta tribuna e, por minha formação no UniBH, Prof. Hílton,
sempre falo amparado por documentos. Sempre tenho documentos. Aprendi certinho,
trago os documentos. É difícil fazer o debate com quem tem documentos. Mostro que
estão  aqui  os  documentos.  É  com  muita  alegria  que  recebemos  esta  noite  na
Assembleia  Legislativa  toda  essa  grande  família  UniBH.  Nesta  Casa,  há  vários
deputados formados no UniBH.

Atualmente, o deputado Sargento Rodrigues, que gostaria de estar presente, mas
não pôde comparecer em vista de outro compromisso. Perdemos, recentemente, o
deputado Miguel Martini, muito combativo, que fez o curso de história no UniBH. Cito
também o deputado João Batista de Oliveira. Sinto muita alegria - com o Prof. Fogaça
e a Profa. Sueli -, porque a gestão das diversas unidades penais do Estado de Minas
Gerais está a cargo de diretores formados no UniBH. É um curso histórico, pioneiro
no Brasil. Por isso, embora o sistema penal de Minas seja muito cheio, com muitos
presos, é equilibrado, porque os gestores são formados no UniBH. É uma grande
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parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e o
UniBH. Essa é uma alegria para nós.

Quero  citar  algo  do  meu  coração:  “No  caminho  da  sabedoria  te  ensinei  e  por
veredas  de retidão te  fiz  andar.  Por  elas  andando,  não  se  embaraçarão os  teus
passos, e, se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarda-
a, porque ela é a tua vida”. Está lá, em Provérbios 4:11-13.

O UniBH me deu uma grande oportunidade, realizei um sonho de criança. Nunca
imaginei que um dia chegaria a ser goleiro da Seleção Brasileira e jogaria quase 700
jogos pelo Clube Atlético Mineiro. Nem era esse o meu sonho. O meu sonho era ser
professor de história. Desde criança eu queria ser isso, era apaixonado por história.
No Colégio Marista Dom Silvério eu era apaixonado pelo meu professor de história, o
Prof.  Cláudio,  que entrava nos detalhes dessa matéria.  Eu sonhava com aquelas
coisas que ele contava. O UniBH me deu a oportunidade de fazer esse curso. Eu
imaginava que iria dar aulas, mas já tinha a carreira parlamentar, de político. O curso
de história contribui muito para nossas atividades nesta Casa não só nesta tribuna,
mas  também  nas  comissões.  Presido  a  Comissão  de  Segurança  Pública  da
Assembleia Legislativa.  O curso nos dá a oportunidade de estar sempre lançando
mão de conhecimentos.

Competência,  solidariedade e  cidadania  são as  marcas dos  profissionais  que o
UniBH têm formado em suas cinco décadas de educação e muito trabalho. Fundado
em março de 1964, o Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH - oferece mais
de 50 cursos de graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e graduação
tecnológica, dezenas de cursos de pós-graduação  lato sensu e diversos cursos de
extensão.  A  expansão  do  UniBH  nestes  50  anos  de  história  tem  sido  fator
inquestionável para o desenvolvimento educacional e profissional de várias gerações
em perfeita simbiose com a cidade de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais.

Fundado com o nome de Fafi-BH, com os cursos de história, letras, matemática e
pedagogia,  teve como sede o anexo do colégio  estadual  no  Bairro  Gameleira.  O
elevado e surpreendente número de interessados pelos cursos, determinou o rápido
crescimento da faculdade, e, dessa forma, foi preciso transferir-se, após um ano de
funcionamento, para a Avenida Antônio Carlos, no Bairro Lagoinha. Em 1973, a Fafi-
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BH implantou o  curso de  comunicação social,  com habilitações  em publicidade e
propaganda,  relações  públicas  e  jornalismo,  um  marco  para  a  mídia  mineira.  Na
década  de  1980,  foram  implantados  os  primeiros  cursos  de  pós-graduação  lato
sensu. No final desse período, a gestão empreendedora da Fafi adquiriu o terreno da
Rua Diamantina, onde está instalado o câmpus da Antônio Carlos, que foi inaugurado
em 1994.

Atualmente  esse  câmpus  recebe  os  cursos  do  Instituto  de  Comunicação  -
jornalismo,  publicidade  e  propaganda  e  produção  multimídia;  do  Instituto  de
Educação  -  pedagogia,  letras,  história  e  matemática;  e  do  Instituto  de  Ciências
Sociais  -  administração,  ciências  contábeis,  eventos,  gestão  comercial,  gestão  da
qualidade,  gestão  de  recursos  humanos,  gestão  de  segurança  privada,  gestão
financeira,  gestão  pública,  marketing,  processos  gerenciais,  segurança  pública  e
serviço social.

Esse notável  crescimento credenciou a Fafi  para o processo de constituição do
centro universitário. No final da década de 1990, aconteceu o lançamento da pedra
fundamental  do Centro Universitário  Belo  Horizonte -  UniBH -  no  Bairro Estoril.  A
mudança de Fafi-BH para UniBH se deu no ano de 1999. Com a criação do UniBH, a
instituição criou outros cursos e ampliou o número de vagas nos cursos existentes.
Foram criados os cursos de direito; administração; fisioterapia, em que o nosso Prof.
Ronaldo  Gontijo  se  formou;  nutrição;  educação  física;  engenharia  de  alimentos;
geografia e ciência da computação.

Em 1998 foi criado o câmpus de Lourdes, localizado na Avenida Olegário Maciel.
No ano seguinte, esse câmpus precisou ser expandido, e foram incorporados o prédio
da Rua Santa Catarina, para abrigar os cursos de direito e administração, e o da Rua
Gonçalves Dias, para instalação do Núcleo de Prática Jurídica. Até a década de 1980
não  era  comum  os  centros  universitários  e  as  universidades  disporem  de  uma
estrutura  multicâmpus.  Entretanto,  com  o  crescimento  das  cidades  e  das
universidades  privadas,  tornou-se  necessária  a  divisão  do  espaço  físico  para  a
acomodação dos cursos e de sua infraestrutura.

Seguindo essa tendência, em junho de 1999 foi inaugurado o câmpus do Estoril.
Situado numa área de quase 150.000m², o câmpus abrigou inicialmente os cursos do
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Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde e do Departamento de
Ciências Exatas e Tecnologia. Hoje o campus do Estoril abriga os cursos do Instituto
da Saúde - medicina, fisioterapia, enfermagem, educação física, biomedicina, estética
e  cosmética,  nutrição  e  psicologia;  do  Instituto  de  Engenharia  e  Tecnologia  -
arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, construção de
edifícios,  engenharia  ambiental.  engenharia  civil,  engenharia  de  alimentos,
engenharia  de  produção,  engenharia  elétrica,  engenharia  mecânica,  engenharia
química, geografia, geologia, gestão ambiental. gestão de tecnologia da informação,
mineração e sistemas para internet, além dos diversos cursos de extensão.

Em fevereiro de 2011 todas as estruturas do câmpus de Lourdes foram reunidas em
um novo prédio na Rua Rio de Janeiro, 1.323. Hoje os cursos de direito e relações
internacionais funcionam nesse câmpus. Outra contribuição do UniBH foi a criação do
curso de gestão em segurança pública, com o apoio da Fapemig, para a qualificação
dos agentes penitenciários e socioeducativos, que cuidam do adolescente em conflito
com a lei. Aí é emoção, não é mesmo?

No início de 2013, mais uma conquista: um novo câmpus começou a ser construído
na região nordeste de Belo Horizonte. Localizado ao lado do Minas Shopping, o novo
câmpus já está em funcionamento,  com capacidade para aproximadamente 2 mil
alunos  e  oferece diversos  cursos  de  graduação,  pós-graduação e  extensão.  Fico
imaginando que, ao falar para 300 municípios mineiros através da TV Assembleia,
muitos estão com vontade de fazer todos esses cursos, reitor.

O atual reitor do UniBH é o Prof. Rivadávia Drummond de Alvarenga Neto, pós-
doutor  pela  Universidade de Toronto,  no  Canadá;  doutor  e  mestre em ciência da
informação pela  UFMG;  especialista em negócios  internacionais  pela  PUC Minas;
bacharel em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
da UFMG. A ele estão entregues a gestão das quatro unidades na capital mineira,
com seus 17 mil alunos e 1.500 colaboradores. Em nome do Prof. Rivadávia e do
meu  querido  Prof.  Rui  Edmar  Ribas,  conselheiro  da  Fundação  Cultural  de  Belo
Horizonte,  professor  de  história  da  América,  que  entre  os  seus  alunos  foi  muito
celebrado, quero abraçar toda a comunidade do UniBH. Muito obrigado.

Muito obrigado a todos. Que o UniBH continue realizando para Minas Gerais esses
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feitos tão lembrados e comemorados nesta reunião solene da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao reitor do Centro
Universitário  de  Belo  Horizonte  -  UniBH -,  Prof.  Rivadávia  Correa  Drummond  de
Alvarenga Neto, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém
os seguintes dizeres: “Fundado em março de 1964, o Centro Universitário de Belo
Horizonte -  UniBH -  conquistou, ao longo de sua trajetória,  papel  de destaque no
setor  educacional  em  Minas  Gerais.  Atualmente  oferece  mais  de  50  cursos  de
graduação nas modalidades de bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica,
dezenas de cursos de pós-graduação lato sensu e diversos cursos de extensão. Com
quatro  unidades  na  capital,  a  instituição  conta  com  infraestrutura  completa,
profissionais  altamente  qualificados  e  alunos  socialmente  engajados  que  prestam
atendimento gratuito à população, na área de saúde, e desenvolvem projetos ligados
à sustentabilidade. Por seu comprometimento com a excelência no ensino e com o
bem-estar  social  do  povo  mineiro,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
parabeniza o UniBH pelos 50 anos de sua fundação”.

O presidente -  Convido também o deputado João Leite para que faça parte da
entrega desta honrosa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Reitor Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto

Exmos. Srs. deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, representando o deputado Dinis Pinheiro; Profa. Sueli
Maria Baliza, secretária de Educação de Belo Horizonte, representando o prefeito de
Belo Horizonte, Marcio Lacerda; vereador Ronaldo Gontijo, representando a Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte;  Prof.  Daniel  Castanho,  presidente  do  Grupo  Anima
Educação;  Francisco  José  Fogaça,  presidente  da  Fundac,  em  nome  de  quem
cumprimento todos os nossos conselheiros;  Valma Leite  da  Cunha,  promotora de
Justiça de Fundações do Ministério Público de Minas Gerais; Prof. Roberto Moreira
Brant, ex-presidente da Fundac, representante dos professores; deputado João Leite,
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autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso ex-aluno, bacharel
em história. Esse nosso ex-aluno tem uma trajetória iluminada, são cinco mandatos
como deputado estadual. O deputado João Leite propôs inúmeros projetos de lei e
ocupou posições de destaque na Casa como presidente das Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública. Saúdo a Profa. Vânia Café, vice-reitora do Centro
Universitário de Belo Horizonte - UniBH -, em cuja pessoa saúdo os professores e
colaboradores do UniBH; o Prof. Mário de Oliveira, fundador da Fafi-BH; e o Prof.
Wagner Furtado Veloso, presidente executivo da Fundação Dom Cabral.

Convido-os  agora  a  conhecer,  em  minhas  breves  palavras,  a  extraordinária
trajetória  do  UniBH,  que  se  inicia  em  10/3/1964.  O  ano  de  1964,  e  mais
especificamente  as  datas  de  31  de  março e  1º  de  abril,  são  marcos  da  história
brasileira que jamais deverão ser apagados da memória do povo brasileiro. Que não
nos esqueçamos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, da deposição do
então presidente João Goulart,  sucessor de Jânio Quadros, do exílio de Jango no
Uruguai  e  do  Ato  Institucional  nº  l,  que  determinava  as  cassações  de  mandatos
políticos.

É do filósofo e  teólogo dinamarquês  Soren Kierkegaard  uma citação que  gosto
muito: “A vida é vivida olhando-se para frente, mas só pode ser entendida olhando-se
para trás”. O UniBH jamais se esquecerá da sua história, das suas origens e daquilo
que o trouxe até os dias de hoje.

É  exatamente  neste  período  conturbado  da  história  brasileira  que  nasce  a
Faculdade de Filosofia,  Ciências  e Letras  de Belo  Horizonte  -  Fafi-BH -,  fruto da
ousadia, da resiliência e da visão de futuro de um grupo de jovens professores. A
Fafi-BH tinha como mantenedora, à época, a Sociedade Cultural de Belo Horizonte,
que logo depois se tornaria a Fundação Cultural de Belo Horizonte - Fundac-BH. O
resultado desse pioneirismo, meus amigos, foi a oferta dos primeiros cursos já em
1964, como bem nos lembrou o deputado João Leite: história, letras, pedagogia e
matemática.  É  mister  reconhecer  que  o  pioneirismo  ao  qual  me refiro  se  traduz
também na oferta desses cursos superiores no turno da noite, uma vez que, à época,
a  UFMG  e  a  PUC  Minas  ofertavam  apenas  cursos  diurnos.  O  objetivo  dos
instituidores era nobre e,  repito,  visionário:  atender  a um considerável  número de
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alunos  trabalhadores,  impossibilitados  de  frequentar  os  cursos  diurnos,  além  de
atentar também para a crescente demanda pela formação de professores com vistas
à expansão das redes de ensino fundamental e médio da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

O primeiro local de funcionamento foi o anexo na Gameleira do colégio estadual, e
oito salas com 40 alunos cada uma foram ocupadas. É agora, com muita honra, que
gostaria  de  nominar  os  instituidores  pela  leitura  das  assinaturas  no  registro  da
primeira ata de criação da Fundac-BH, datada de 19/10/1965. São 30, e gostaria de
nominar os 10 presentes nesta noite como nossos conselheiros: Tarcísio de Oliveira,
Diorgem de Oliveira, Ronald Braga, Jary Lopes Gerken, Nuno Figueiredo Pinto, Jorge
Henrique Gerken Sobrinho,  Vicente da Silva  Pinto,  Edna Angelo,  Roberto Moreira
Brant, Antônio José Ferreira de Oliveira e Mário Araújo de Oliveira. Caro deputado
Ivair  Nogueira,  peço,  uma vez  mais,  a  quebra  do  protocolo  para  aplaudirmos  os
nossos instituidores, partes fundamentais de nossa história. Mais uma vez, por favor.

O deputado João Leite,  grande historiador,  antecipou-se e resumiu a história do
UniBH. Então, gostaria de destacar alguns pontos que o deputado não mencionou.
Eu queria que uma data fosse bastante lembrada: 23/2/1999. Um marco importante e
fundamental foi aprovado por ato do presidente da República e publicado no Diário
Oficial da União: a transformação da então Fafi-BH em centro universitário, sendo seu
nome alterado para Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH.

A chegada de 2009, então, é marcada por profundas mudanças e transformações
no UniBH, com a transferência da  mantença da instituição da Fundac-BH para  o
grupo Anima Educação. Tal operação exitosa foi acompanhada de perto por vários
atores  institucionais,  entre  os  quais  destaco  quatro:  o  Ministério  da  Educação,  o
Ministério Público de Minas Gerais, por via da Curadoria de Fundações, capitaneada
pelos  Drs.  Valma  Leite  da  Cunha  e  Marcelo  Costa,  pelos  membros  diretores  da
Fundac,  avalizados  pela  unanimidade  de  seus  conselheiros,  liderados  pelo  Prof.
Francisco José Fogaça, pela Profª  Sueli  Maria Baliza Dias e pelos Profs. Roberto
Moreira Brant e Rui Edmar Ribas, muito bem lembrado pelo deputado João Leite, e
pelo presidente e pelo vice-presidente do grupo Anima Educação, Daniel Castanho e
Marcelo Batistela Bueno, e Maurício Escobar. As partes aqui mencionadas selaram, à
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luz da legalidade, da transparência e da ética, novos caminhos para o UniBH.
A Profª  Sueli  Baliza,  então  reitora,  em  virtude  de  sua  liderança  e  infindáveis

contribuições,  foi  convidada pelo  Prof.  Daniel  Castanho a dar  continuidade à  sua
reitoria, e coube ao Prof. Ricardo Cançado Gonçalves de Souza a liderança executiva
da instituição para a implementação de novo projeto acadêmico. Em 2011 sucedem-
se fatos relevantes da história contemporânea do UniBH, já sob a égide do grupo
Anima, a saber: a redefinição dos pilares estratégicos da instituição, o redesenho da
estrutura organizacional,  com a extinção dos departamentos e a reorganização do
centro  universitário  com  a  criação  dos  institutos,  além  da  construção  coletiva  da
nossa carta de valores.

Cabe a mim agradecer ao Prof. Ricardo Cançado e sua equipe, uma vez mais,
reconhecendo o trabalho admirável, condição sine qua non para a pavimentação dos
novos caminhos de nossa instituição. Em outubro de 2011, a convite do presidente da
Anima,  Daniel  Castanho,  e  inspirado  pelo  querido  amigo  e  mentor,  Pe.  Geraldo
Magela Teixeira, ex-reitor do Centro Universitário UNA e da PUC-Minas, aceitei, muito
honrado, o convite e o desafio de liderar o UniBH como reitor da instituição. É viva em
minha memória a promessa que fiz  no  ato de minha posse ao presidente Daniel
Castanho, à reitora a quem sucedi, Profª Sueli Baliza Dias, ao vice-reitor executivo,
Prof.  Ricardo Cançado, e ao querido Pe. Magela, que, infelizmente, partiu  poucos
dias antes de minha posse: "Prometo entregar ao meu sucessor um UniBH melhor do
que este que hoje me é entregue".

Eu  acredito  que  é  dever  de  todo  reitor,  de  todo  executivo  honrar  os  feitos  do
passado e  trabalhar  para  entregar  ao  futuro  mandatário  do  cargo uma instituição
infinitamente melhor  que aquela que um dia lhe foi entregue. Tenho pautado meu
trabalho pelo trabalho em equipe, pela coletividade, pelo reconhecimento de que há
na  alteridade  competências  e  habilidades  fundamentais  e  complementares  à
construção do sonho. O poder só tem valor quando é usado para a construção de um
legado coletivo. Repetíamos diuturnamente o caminho que iríamos traçar e perseguir
com  as  energias  renovadas  pelas  pequenas  vitórias  comemoradas  ao  longo  da
caminhada:  crescimento  com  qualidade  acadêmica,  eficiência  operacional  e  um
ambiente estimulante, engajador e criativo para trabalhar, aprender, ensinar, conviver
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e  ser.  Sim,  na  nossa  casa,  no  UniBH,  todos  educam,  até  as  paredes  educam.
Vivemos  todos  os  dias  a  inegociabilidade  de  nossos  valores:  diálogo,  respeito,
integridade,  meritocracia  e  comprometimento.  A  nossa  missão  é  inequívoca:
promover  o  desenvolvimento  integral  do  estudante  por  meio  de  metodologias  e
espaços  de  aprendizagem  transformadores  e  instigantes,  com  vista  a  fomentar
autonomia criativa, competência profissional e atitude cidadã.

Os resultados informam o nosso presente, confirmam o caminho que escolhemos
traçar e nos brindam em todas as dimensões da estratégia. Chegamos aos quase 20
mil alunos com a inauguração do nosso quarto câmpus, Cristiano Machado, contando
com 53 cursos de graduação, 55 cursos de pós-graduação e 87 cursos de extensão;
apoiando políticas públicas relevantes em nossa cidade e Estado, como academia da
cidade, atendimentos de pacientes do SUS e redes conveniadas, com forte presença
nas comunidades nas quais estamos inseridos, de que a nossa Escola da Maturidade
é um bom exemplo. E com a melhoria contínua de nosso Índice Geral de Cursos -
IGC  -  do  MEC.  Somos  vencedores  de  dois  prêmios  nacionais,  o  Santander  de
Universidades,  no qual  fomos premiados em duas  categorias,  e,  recentemente,  o
prêmio dado pela Associação Brasileira Mantenedora de Ensino Superior - Abmes.
Fazemos parte, com nossos mais de 1.600 colaboradores, do seleto grupo das 130
melhores empresas para trabalhar no Brasil, de acordo com ranking do Great Placey
to Work -  GPTW  - e do Estado de Minas Gerais.  Estamos entre as melhores do
Estado de Minas Gerais. Somos hoje escolhidos, honrando a história do UniBH, por
alunos e colaboradores para, continuamente, fazer parte de suas vidas.

Por fim, 2013 marca a entrada do Grupo Anima no seleto grupo de empresas de
capital  aberto,  com o mais  alto  índice de  governança do País.  O futuro  que nos
aguarda,  senhores,  é ainda mais  estimulante  e  mais  desafiador:  continuaremos a
levar a nossa proposta de valor para diferentes partes da Região Metropolitana de
Belo  Horizonte  e  consolidaremos  a  nossa  posição  entre  os  melhores  centros
universitários do Brasil. Queremos mesmo transformar o País pela educação.

Hoje é dia de dizer a todo o UniBH, em especial à formidável equipe que tenho a
honra de liderar: parabéns pelos 50 anos e muito obrigado. Falo dos colaboradores,
dos professores, dos alunos, enfim, de todas as pessoas simples e vocacionadas que
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se dedicam incansavelmente ao ato de educar, todos os dias. Eu jamais daria conta
de uma instituição do tamanho da nossa sem a contribuição de todos vocês, sem a
grande história  que temos.  Vocês todos são os grandes responsáveis  pelo nosso
sucesso.

Então, fica aqui o nosso encontro marcado com o meu até breve: “De tudo ficaram
três  coisas:  a  certeza  de  que  estamos  começando,  a  certeza  de  que  é  preciso
continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar”. Espero que
possamos nos encontrar novamente - esse será o meu encontro marcado - no dia
10/3/2064, nas comemorações dos 100 anos do UniBH. Prometo que estarei aqui.
Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Cumprimento  o  prezado  Prof.  Rivadávia  Correa  Drummond  de  Alvarenga  Neto,

digno e magnífico reitor do UniBH, a sua esposa Carem e a sua filha Ana Sofia; a Sra.
Sueli  Maria  Baliza,  secretária  municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte,
representando  aqui  o  prefeito  Marcio  Lacerda,  de  Belo  Horizonte;  o  meu  amigo
vereador Ronaldo Gontijo, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; o
Daniel Castanho, presidente do Grupo Anima Educação; o Francisco José Fogaça,
presidente da Fundac; a minha amiga Valma Leite da Cunha, promotora de Justiça de
Fundações do Ministério Público de Minas Gerais - tivemos a honra de tê-la como
promotora  em  Betim;  o  Roberto  Moreira  Brant,  ex-presidente  da  Fundac  e
representante dos professores; e o meu amigo deputado João Leite.

Inicialmente gostaria de falar do deputado João Leite. Como ele já disse, chegamos
a esta Casa há 20 anos; vamos completar o nosso quinto mandato agora; temos 20
anos de atuação no Legislativo mineiro. Essa figura humana sensacional  que é o
deputado João Leite,  que se  sobressaiu  no  esporte,  chegou à seleção brasileira,
também tem muitas histórias - não foi à toa que almejou o curso de história. É uma
pessoa que disseminou nesta Casa a paz, a competência e o diálogo; é um deputado
pacificador. E posso dizer a vocês que o João Leite hoje é um exemplo de deputado
para Minas Gerais e para o País. Enquanto parte da classe política é alvejada por
tantas críticas, nós o temos como um bom exemplo, um exemplo ímpar. É um homem
que anda de cabeça erguida.  Ele  disse  que,  em 1997,  conseguimos vencer  uma
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batalha na CPI Carcerária,  quando vivenciamos coisas que nos arrepiaram muito.
Foram momentos de dor, tensão, medo, angústia, mas, acima de tudo, um momento
da procura da melhora do sistema carcerário, a que, ao longo desses anos, demos a
nossa  contribuição.  O  Estado  também,  ao  longo  desse  tempo,  vem  buscando
alternativas. Ali plantamos a nossa semente, e ainda há muito a melhorar.

Não  poderia  deixar  de  registrar,  vice-presidente  fica  sempre  na  reserva,  que  o
deputado Dinis Pinheiro é um jovem, um talento político que temos em Minas Gerais.
Apesar de jovem, ele vem, à frente da Assembleia Legislativa, do Parlamento mineiro,
se  destacando  como  um  grande  presidente,  com  uma  visão  parlamentar  muito
grande. Ele conseguiu implantar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma das
coisas mais importantes, porque abriu as portas desta Casa, como é dever e função
do parlamento, para sempre escutar os mineiros: interiorizou os nossos trabalhos e
colocou  as  comissões  desta  Casa  para  discutir,  sempre  buscando  diminuir  as
desigualdades sociais. Ele comentava, ainda hoje pela manhã, quando discutíamos
sobre violência e falta de segurança, que hoje, quando você abre os jornais, quando
você busca qualquer notícia, só ouve falar de violência, de assaltos e mortes. O Dinis
disse que gostaria muito de estar presente aqui hoje. Primeiro, porque é oriundo de
uma família de Ibirité, onde a sua mãe, D. Irene, grande educadora, foi protagonista
na antiga Fazenda do Rosário. Ao longo de sua vida, ela foi considerada uma grande
educadora. O Dinis  tem uma consideração muito grande pela educação de modo
geral,  motivo pelo qual ele gostaria de estar aqui.  Em função de compromissos já
agendados, pediu-me que viesse representá-lo, mas disse que iria fazer o máximo
possível para estar aqui. Esse é um tema que ele tem debatido muito e sabe que, se
o Brasil quiser melhorar, tem de valorizar a educação. Outros países deram exemplo,
pois  estavam,  há  pouco  tempo,  em  uma situação  muito  pior  que  a  do  Brasil  e
superaram o nosso país. Se tivéssemos várias entidades como o UniBH, trabalhando
pela educação, talvez este país pudesse estar em uma situação muito melhor.

Trago uma palavra do nosso presidente Dinis  Pinheiro.  Nosso caro e magnífico
reitor,  Rivadávia  Correa,  acho  que  a  UniBh  chegou  inovando.  Quando  cheguei,
procurei pelo reitor, porque não tinha tido o privilégio de conhecê-lo. Achei que era
uma pessoa mais idosa, mas vi que o UniBH saiu na frente e buscou um jovem. É
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dessa  maneira  que  temos  de  realmente  acreditar  nessa  juventude  competente,
capaz. Tive o privilégio, em pouco tempo, de ouvir comentários a seu respeito. Não é
a toa que o UniBH está crescendo, tomara que cresça muito mais. Não sei se vou
poder  estar  com você na comemoração dos 100 anos, mas espero que o UniBH
cresça e possa dar a este país uma parte do que o Brasil mais precisa: o investimento
na educação.

A celebração dos 50 anos de atividades do Centro Universitário de Belo Horizonte
representa  o  reconhecimento,  por  esta  Casa,  de  uma história  viva  e  presente  no
cotidiano de nossa cidade, caracterizada pela disseminação do conhecimento e da
cultura, sob o constante influxo da modernização e da atualização. O atual estágio da
instituição,  com  seus  quatro  câmpus  acadêmicos,  seus  mais  de  50  cursos  de
graduação e quase 20 mil alunos, dispondo de uma ampla integração entre o ensino,
a pesquisa e a extensão universitária,  reflete o gesto pioneiro dos fundadores no
emblemático ano de 1964. Num período de grandes tensões políticas que resultariam
na experiência de duas décadas de regime militar, Belo Horizonte e o Brasil viviam
um período de transformações, pondo em circulação muitas ideias e muita paixão.

Enquanto  o  País  se  fazia  notar  mundialmente,  com  sua  música  e  seu  cinema
extremamente criativos,  a literatura tornava conhecidos Guimarães Rosa e Clarice
Lispector, o pensamento econômico nos dava Celso Furtado e a ciência nos trazia o
grande respeito por César Lattes, a capital mineira dava seus primeiros passos para
se afirmar como metrópole. O modernismo e a modernização trazidos, com ímpeto e
vigor,  por Juscelino Kubitschek, já eram plenamente vitoriosos entre nós,  e novos
equipamentos urbanos assinalavam novos tempos, dignos do crescimento acelerado
da jovem capital. Assim, a nova rodoviária, inaugurada no antigo endereço da feira de
amostras, respondia ao triunfo do transporte rodoviário, e a construção do Mineirão
colocava o esporte mineiro numa dimensão de importante ator nacional e continental.

O  ensino  universitário,  entre  nós,  resumia-se  à  universidade  federal  e  à
universidade católica, precursora da PUC, quando um grupo de professores idealistas
criou a então Fafi-BH como uma nova alternativa para os futuros profissionais que se
preparavam para atuar numa época conturbada, mas de acelerado desenvolvimento.
Minas  e  o  Brasil  se  urbanizavam,  as  comunicações  de  massa começavam  a  se
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expandir num mundo que passava pela bipolaridade da guerra fria que sucedera aos
dois grandes conflitos mundiais.  O Brasil  sofreria a consequência dessa dicotomia
quando, no mesmo ano de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Belo Horizonte, o governo de esquerda de João Goulart foi destituído pela ação dos
militares e seus apoiadores civis.

Esse tempo deixou sua marca na instituição, pois logo veio o Ato Institucional nº 5,
que,  no  final  de  1968,  passaria  a  efetivamente  perseguir  e  punir  os  intelectuais
alinhados  com  as  posições  socialistas.  Alguns  dos  fundadores  da  Fafi  foram
cassados em seus direitos políticos e proibidos de lecionar, mas o núcleo pioneiro,
capitaneado pelo Prof. Ney Soares, prosseguiu em sua tarefa civilizatória, levando a
seus alunos conhecimento atualizado e de qualidade e abrindo novas áreas, como
seu curso de comunicação, inicialmente apenas de jornalismo, e que nos deu mais de
uma geração de profissionais de grande gabarito.

Instalada na Avenida Antônio Carlos  na época,  a instituição cresceu oferecendo
pouco a pouco novos cursos, até vir a se transformar num centro universitário. Depois
de passar,  em 2009,  para  o controle  do Grupo Anima Educação,  começou a  ser
mantida pelo Instituto Mineiro de Educação e Cultura. Seu atual reitor, Prof. Rivadávia
Alvarenga Neto, tem a grandiosa missão de conduzir a UniBH a completar a travessia
para  os  novos  tempos,  quando  a  democracia  está  instalada  e  amadurece,  num
contexto globalizado e de rapidíssimas mudanças tecnológicas, quando, ao mesmo
tempo, a sociedade vem incorporando uma nova e ampla classe média.

O  Brasil  deste  milênio  tem  de  rapidamente  resgatar  sua  dívida  secular  com  a
educação,  num momento  em que  precisa  urgentemente  de  cérebros  capazes  de
pensar,  criar  e  oferecer  novas  soluções  para  os  novos  problemas  advindos  das
grandes concentrações urbanas, como mobilidade, saúde pública e violência.

Por isso temos completa confiança na qualidade pedagógica do UniBH, que, com
certeza,  tem em mente  a  função das primeiras  universidades,  surgidas  na  época
medieval e que tiraram o conhecimento dos muros protegidos dos conventos e das
bibliotecas,  para  que,  de  fato,  se  universalizasse.  Além  do  curso  de  medicina,  o
UniBH oferece aos seus alunos formação em todas as áreas do conhecimento  e
conta com laboratórios e recursos tecnológicos de ponta. O que se revelava como
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sonho dos fundadores se tornou uma realidade bem mais ampla.
Conscientes da importância cada vez maior da instituição na vida do nosso Estado,

temos certeza de que, no caso do UniBH, nossa educação superior se encontra em
boas mãos, afinada com nossa época, pois nos esforçamos para construir um país e
um planeta com melhores condições de vida para todos os seus cidadãos.  Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Ouviremos  mais  uma apresentação dos  músicos  Nath  Rodrigues  e

André Oliveira, que nos brindarão com a música Naquele tempo, de Pixinguinha.
- 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 18,  às 20 horas,  nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 18/3/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Glaycon Franco e Duarte Bechir (substituindo os dois últimos os deputados Neilando
Pimenta e Bosco, respectivamente, por indicação da liderança do BAM), membros da
supracitada comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Tiago
Ulisses, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para cuja relatoria designou os deputados mencionados
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entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.817, 4.818 e 4.823/2013, 4.845 e 4.849/2014
(deputado Bosco);  1.786/2011, 3.833 e 4.437/2013, 4.886 e 4.897/2014 (deputado
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,  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.827 e  4.788/2013  com as  Emendas  nº  1,
votadas em separado (relator: deputado Bosco); 4.215, 4.607, 4.731, 4.741, 4.750,
4.751,  4.757,  4.761,  4.762  e  4.790/2013  (relator:  deputado  Bosco)  e  4.620/2013
(relator: deputado Celinho do Sinttrocel), que receberam parecer por sua aprovação,
votando “sim” os deputados Duarte Bechir, Glaycon Franco e Tiago Ulisses. Registra-
se a presença do deputado Bosco, que assume a presidência. Retira-se o deputado
Duarte Bechir.  Após discussão e votação nominal,  são aprovados em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.795/2013 com a Emenda nº 1, votada
em separado (relator: deputado Bosco); 4.799, 4.814 e 4.838/2013 (relator: deputado
Celinho do Sinttrocel), que receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” os
deputados  Bosco,  Glaycon  Franco  e  Tiago  Ulisses.  Submetidos  a  discussão  e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 3.303 e 3.642/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 8.410/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as condições de
trabalho dos servidores da Prodemge, a Resolução nº 007/2011, da Secretaria de
Planejamento - Seplag - e o Decreto nº 45.357, de 2010, tendo como convidados
representantes  da  Prodemge,  da  Seplag  e  dos  trabalhadores  (emendado  pelo
deputado Duarte Bechir);

- nº 8.416/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  intendência  da  Cidade  Administrativa  pedido  de
providências  para que seja garantida a liberdade de expressão dos trabalhadores
dessa cidade (emendado pelo deputado Duarte Bechir);
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- nº 8.419/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que
solicitam seja encaminhado à Seplag pedido de providências para que seja garantida
a liberdade de expressão dos  trabalhadores da  Cidade Administrativa  (emendado
pelo deputado Duarte Bechir);

- nº 9.086/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as  denúncias  do  Sintrav-MG  sobre
descumprimento  de  normas  trabalhistas  por  parte  da  Embraforte  -  Transporte  de
Valores;

- nº 9.087/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 250/2005, do senador
Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria a servidores públicos com deficiência;

- nº 9.088/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião para debater,  em audiência pública, a alteração da convenção coletiva de
trabalho  celebrada  entre  os  Sindicatos  do  Comércio  Varejista  Transportador  e
Revendedor  de  Gás  Liquefeito  de  Petróleo  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dos
Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de Minas
Gerais,  especialmente  quanto  à  previsão  7.3,  relativa  à  proibição  do  trabalho  no
domingo;

- nº 9.089/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita à Secretaria de Fazenda para discutir a possibilidade da utilização de créditos
do  ICMS para  a  manutenção  da  unidade  da  Votorantim  Metais  em  Fortaleza  de
Minas;

- nº 9.090/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para discutir a
suspensão das atividades da unidade da Votorantim Metais em Fortaleza de Minas;

- nº 9.091/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério de Minas e Energia para discutir a suspensão das atividades da
unidade da Votorantim Metais em Fortaleza de Minas;

- nº 9.092/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
visita ao Ministério do Trabalho e Emprego para discutir a suspensão das atividades
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da unidade da Votorantim Metais em Fortaleza de Minas;
-  nº  9.093/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral da Votorantim Metais pedido de providências para que
não sejam suspensas as atividades dessa empresa em Fortaleza de Minas até que
se encontre solução que evite seu fechamento;

-  nº  9.094/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado
de Minas Gerais as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária da comissão,
que teve por finalidade debater o encerramento das atividades da Votorantim Metais
em Fortaleza de Minas, anunciado pela empresa;

-  nº  9.095/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Presidência  do  Senado  pedido  de  providências  para  que  seja
colocado  em  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº  250/2005,  do  senador  Paulo  Paim,  que
estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a
servidores públicos com deficiência;

-  nº  9.096/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a instalação
de  semáforo  na  MG-232,  em  frente  ao  estabelecimento  Comercial  Andrade,  em
Santana do Paraíso;

-  nº  9.097/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a instalação
de  semáforo  na  MG-232,  em  frente  ao  estabelecimento  Comercial  Andrade,  em
Santana do Paraíso.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são rejeitados os requerimentos:
- nº 8.411/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que

solicitam seja formulada manifestação de repúdio à Secretaria de Planejamento pela
detenção  de  sindicalista  por  distribuir  panfletos  a  trabalhadores  e  servidores  na
Cidade Administrativa;

- nº 8.412/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que
solicitam seja formulada manifestação de repúdio ao Comando-Geral da PMMG pela
detenção de sindicalista por distribuir panfletos a trabalhadores e servidores na
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Cidade Administrativa;
- nº 8.420/2013, dos deputados Rogério Correia e Celinho do Sinttrocel, em que

solicitam  seja  realizada  visita  à  Prodemge,  com  a  participação  de  convidados
representantes do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego, para conhecer as condições de trabalho da empresa e averiguar
denúncias apresentadas na 22ª Reunião Ordinária da comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um por  sua vez,  são considerados prejudicados  e
arquivados, nos termos do art. 180, IV, do Regimento Interno, os requerimentos:

- nº 8.407/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
54/2013,  que  institui  o  Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos
servidores públicos do Estado;

- nº 8.408/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate  público  sobre  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013,  que  institui  o
Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do
Estado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

-  nº  9.280/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a Lei nº 18.716, de 8/1/2010, que institui
a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador no Estado;

- nº 9.281/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  as  Comissões  de Direitos  Humanos  e  de  Saúde para  debater,  em
audiência pública, as condições de saúde física e emocional dos servidores do Poder
Judiciário;

- nº 9.282/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a aplicação da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de
2014, que dispõe sobre a gratuidade do serviço intermunicipal de transporte coletivo
de passageiros para o idoso e a pessoa com deficiência;

-  nº  9.283/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em audiência
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pública, a ação conjunta do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho
e Emprego que verificou condições degradantes, análogas ao trabalho escravo, a que
estariam submetidos trabalhadores da Cemig.

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 março de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Wander Borges - Anselmo José Domingos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.946/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o Dia
da Ecologia Empresarial.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 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 objetivo do projeto de lei sob análise é instituir o Dia da Ecologia Empresarial, a

ser comemorado, anualmente, em 27 de outubro.
A instituição de uma data específica para se comemorar a "ecologia empresarial" é

uma  forma  de  reconhecimento  desse  conceito,  haurido  na  ideia  de  ecologia.
Transposto para o mundo empresarial, o conceito parte da teoria administrativa que
interpreta cada organização como um organismo social vivo e, consequentemente,
como  "peça  fundamental  na  transformação  das  pessoas  que  ali  exercem  sua
profissão ou ali são atendidas".

Tendo como precursor  José Sintra Mourão,  que a  pôs em prática  na  Cemig,  a
"ecologia empresarial" se difundiu em todo o País graças a Raul Marinuzzi, autor de
diversos livros a esse respeito. Ela preconiza a criação, na empresa, de um ambiente
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que  propicie  a  plena  manifestação  de  cada  colaborador  como  um  ser  humano
integral, formado por componentes biológicos, intelectuais, sociais e espirituais.

Considerando  a  importância  do  ambiente  de  trabalho  como  um  dos  principais
fatores determinantes da qualidade de vida das pessoas, a ideia nos parece louvável.
Igualmente meritória é a escolha do dia 27 de outubro, data de nascimento de José
Sintra Mourão, para essa comemoração, numa justa homenagem ao precursor da
"ecologia empresarial".

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.946/2012, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.129/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Guidovalense de Deficientes Físicos - Agudef -, com
sede no Município de Guidoval.

A  matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/6/2013  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.129/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Guidovalense de Deficientes Físicos - Agudef -, com sede no Município
de Guidoval.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,
sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.129/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.294/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Duilio  de  Castro,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa  dar
denominação à ponte localizada sobre o Riacho de Areia, no Município de Papagaios.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 12/7/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião  de  6/8/2013,  esta  relatoria  solicitou  fosse a  proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que o órgão enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.294/2013 tem por escopo dar a denominação de Joaquim

Teodoro  da  Silva  à  ponte  localizada  sobre  o  Riacho  de  Areia,  no  Município  de
Papagaios.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica de 24/7/2013,
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição em análise,
além de esclarecer que a ponte que se pretende denominar está inserida na Rodovia
MG-423.
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Em decorrência dessa informação, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao
final deste parecer, para identificar o segmento a ser denominado e adequar o texto à
técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei n° 4.294/2013 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à ponte localizada na Rodovia MG-423, sobre o Riacho de Areia,
no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Ponte Joaquim Teodoro da Silva a ponte localizada na

Rodovia MG-423, sobre o Riacho de Areia, no Município de Papagaios.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.652/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Ivair  Nogueira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
denominação  ao trecho da  Rodovia  MG-170  que  liga  os  Municípios  de  Guapé e
Pimenta.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 31/10/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Na reunião de 12/11/2013, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.652/2013 tem por escopo dar a denominação de Jafé Mansor
Sallum ao trecho da Rodovia MG-170 que liga os Municípios de Guapé e Pimenta.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de
20/11/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -,  por  meio da qual  informa que o trecho que se pretende nomear  não
possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição em análise, apresentamos a
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Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para melhor
identificar a rodovia a ser denominada.

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

do Projeto de Lei n° 4.652/2013 com a seguinte Emenda nº 1.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominada Rodovia Jafé Mansor Sallum o trecho da Rodovia MG-

170 que liga o entroncamento com a Rodovia MG-050, no Município de Pimenta, ao
entroncamento que dá acesso ao Município de Guapé.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.668/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Instituto de Incentivo a Extração de Alimentos e Estímulo Ambiental
- Rosalva Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte Azul.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.668/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto  de  Incentivo  a  Extração  de  Alimentos  e  Estímulo  Ambiental  -  Rosalva
Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte Azul.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 10/2/2014), o parágrafo único do art. 6º veda a remuneração de seus diretores,
conselheiros e associados; e o art. 25 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 entidade extinta.

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

Projeto de Lei nº 4.668/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.928/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria
de  ICMS a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico do setor  de  pesquisa  e
desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise foi apresentada por esta comissão quando da emissão de

pareceres para as Mensagens nºs 508/2013 e 555/2013. Tais expedientes, de autoria
do governador do Estado, encaminharam exposições de motivos visando submeter à
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apreciação desta  Casa medida fiscal  relativa  à  concessão de regime especial  de
tributação  em  matéria  de  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  - ICMS  -  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de
pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia, nos termos
do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado
de Minas Gerais  e dá outras  providências. A medida intenta proteger a economia
mineira contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras unidades da
Federação.

Nas exposições de motivos justificou-se a citada concessão do regime especial ao
setor beneficiado em razão da concessão irregular de benefícios fiscais pelo Estado
do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 43.117, de 2011. Salientou-se, ainda, que o
regime especial de tributação adotado pelo Estado de Minas Gerais será concedido
de forma individualizada, analisado a requerimento do contribuinte, podendo implicar
a aplicação de cargas tributárias diversas. Alertou-se também que a base legal para a
concessão do regime especial poderá ser alterada, seja pela publicação de legislação
de idêntico teor pelo mesmo estado, seja pela publicação de legislação ainda mais
benéfica por outra unidade da Federação.

O governo do Estado motiva a adoção de tais medidas protetivas e neutralizadoras
fundamentando-se no argumento de que o benefício concedido pelo Estado do Rio de
Janeiro contraria o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da
República, e no art. 1º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que
dispõe  sobre  os  convênios  para  a  concessão  de  isenções  do  imposto  sobre
operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências. De acordo
com as exposições de  motivos,  os dispositivos  citados visam garantir  a  harmonia
entre os entes federativos ao pretender evitar contextos de “guerra fiscal”, remetendo
a  legitimidade da  concessão  de  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS à  prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Em linhas gerais, o Estado do Rio de Janeiro concedeu, por meio do Decreto nº
43.117,  de  2011,  tratamento  tributário  especial  para  os  centros  de  pesquisa
estabelecidos  em  território  estadual,  na  forma  de  diferimento  de  ICMS  nas
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importações e aquisições internas de máquinas,  equipamentos,  partes  e peças,  a
serem utilizados nas atividades de pesquisa e destinados a compor seu ativo fixo, e
no diferencial de alíquota das aquisições interestaduais desses bens. Para esses fins,
estabeleceu que o imposto será recolhido pelo adquirente no momento da alienação
ou eventual saída dos respectivos bens, tomando-se por base de cálculo o valor da
alienação.  Por  fim,  concedeu  àqueles  estabelecimentos  isenção  de  ICMS  nas
operações  de importação e aquisição interna  de insumo, matéria-prima e produto
acabado destinados às suas atividades de pesquisa, condicionando os benefícios de
diferimento  e  isenção para  as  mercadorias  adquiridas  do  exterior  à  realização da
importação e do desembaraço por portos ou aeroportos fluminenses.

Assim, as exposições de motivos defenderam a reação rápida do governo estadual,
a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da competição desleal,
fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de
obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado.

Com esse intuito, foram concedidas, por meio do Regime Especial de Tributação -
RET  -  nº  279/2012,  as  seguintes  medidas:  a  dispensa  do  pagamento  de  ICMS
incidente  nas  saídas  de  insumos,  partes  e  peças,  máquinas  e  equipamentos
promovidos  por  estabelecimentos  industriais  fabricantes  em  Minas  Gerais  ou  de
centros de distribuição a eles  vinculados, localizados no Estado, com destino aos
estabelecimentos da empresa destinados à  atividade de pesquisa;  a  dispensa do
pagamento  do  diferencial  de  alíquotas  do  ICMS nas  aquisições interestaduais  de
máquinas  e  equipamentos,  com  destino  aos  estabelecimentos  da  empresa
destinados à atividade de pesquisa; e a dispensa do pagamento do ICMS incidente
sobre a entrada de insumos, partes e peças, máquinas e equipamentos relacionados
em regime especial, sem similar concorrencial produzido no Estado, em decorrência
de  importação  direta  do  exterior  pelo  estabelecimento,  para  serem  utilizados  na
atividade de pesquisa.

Dessa forma,  entendemos tratar-se de matéria  que cumpriu os  requisitos  legais
para sua tramitação, com motivação necessária e repercussão benéfica à economia
mineira. Por essas razões, consideramos adequado ratificar o regime especial por
meio da aprovação do projeto de resolução em análise.
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Conclusão
Considerando  o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 4.928/2014, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.932/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Brasilândia, com
sede no Município de Frei Inocêncio.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.932/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Brasilândia, com sede no Município de
Frei Inocêncio.

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

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

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

Projeto de Lei nº 4.932/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.271/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.316/2007,  “dispõe sobre a Política de
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

À  proposição  foram  anexados  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.649/2011,  do  deputado
Leonardo  Moreira;  1.656/2011,  dos  deputados  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa;
1.752/2011,  do  deputado  Inácio  Franco;  1.822/2011,  do  deputado  Fred  Costa,  e
2.144, do deputado Bosco, por conterem objeto semelhante.

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

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal

do Estado com o fito de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de
transporte  interestadual  e  intermunicipal  a  exigir  do  fornecedor  a  entrega  de
documento fiscal hábil.

O  referido  incentivo  ocorreria  por  meio  do  acúmulo  de  créditos,  por  pessoas
naturais ou jurídicas,  nas compras de bens, mercadorias e serviços de transporte
interestadual e intermunicipal de estabelecimento localizado no Estado.

Ainda  em  seu  art.  6º,  o  projeto  em  estudo  estabelece  que  o  Poder  Executivo
promoverá campanhas de educação fiscal com o escopo de informar, esclarecer e



681
____________________________________________________________________________

orientar a população sobre o direito e o dever de exigir do fornecedor o cumprimento
de  suas  obrigações  tributárias,  como  a  emissão  de  documento  fiscal  válido;  o
exercício do direito a que se refere o art. 2º do projeto em tela; os meios disponíveis
para verificar se o fornecedor se encontra adimplente com o Estado; a verificação do
crédito relativo a determinada aquisição e seu saldo de créditos e, finalmente,  os
documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 1.316, apresentado em 2007, que deu origem
à proposição em estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Passamos então à análise da matéria.

Insere-se na órbita de competência desta Casa Legislativa dispor sobre o sistema
tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas, conforme o disposto no art.
61, III, da Carta mineira.

Esclarecemos que, com a edição da Constituição de 1988, não há óbice a que este
Parlamento deflagre o processo legislativo sobre matéria tributária, uma vez que não
há em favor do Poder Executivo reserva de iniciativa em tal sentido.

E ainda de acordo com a Nota Técnica nº 126/2011, enviada a esta Casa pela
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  há  vários  anos,  a  citada  pasta  desenvolve  o
Programa de Educação Fiscal Estadual - Proefe -, com o fito de sensibilizar o cidadão
para  a  função  socioeconômica  do  tributo,  oferecer  a  ele  conhecimentos  sobre
administração  pública,  incentivar  o  acompanhamento  da  aplicação  dos  recursos
públicos e criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão.
Destacou-se, também, o Programa Minas Legal,  lançado com base no Decreto nº
45.669, de 3/8/2011, o qual tem como escopo a identificação e a implementação de
iniciativas para a conscientização da população sobre a função socioeconômica dos
tributos  e direitos  do  consumidor,  a proteção das  receitas  públicas,  o  controle  da
gestão dos gastos públicos e a valorização e o incentivo à ação cidadã, promovendo
a convergência de esforços entre o Governo e a sociedade. Citou-se ainda o Projeto
de Lei nº 2.266/2011, aprovado e transformado na Lei nº 19.825 de 2011, criando o
Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - Fecifim, para dar suporte financeiro
aos projetos e ações vinculados ao Programa Minas Legal.  Assim, concluiu-se na
referida  nota  técnica  que  a  proposta  em  estudo  se  apresenta  abarcada  nos
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programas  já  existentes  de  educação  fiscal  e  no  Minas  Legal.  Ao  final,  como a
medida  prevista  no  projeto  retrata  uma parcela  do  desafio  a  ser  enfrentado  pelo
Programa Minas Legal e, também, como se devem convergir os esforços em torno
dos programas de educação fiscal e Minas Legal, a Secretaria de Estado de Fazenda
opinou  contrariamente  à  aprovação  do  projeto.  No  entanto,  entendemos  que  as
medidas previstas na proposição em estudo são mais abrangentes do que o citado
programa.

Por fim, informamos que foram anexadas ao projeto notas taquigráficas referentes à
reunião  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  realizada  em
24/8/2011, com o fito de colher subsídios para a apreciação do proposição em estudo.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de  2003,  esta  comissão
também deve se manifestar sobre os projetos anexados à proposição. Esclarecemos
que estes cuidam de matéria semelhante a tratada na proposição em tela, aplicando-
se a eles os argumentos expendidos no parecer.

Conclusão
Com  fulcro  na  fundamentação  apresentada,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.271/2011.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  5/5/2011,  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  21/6/2011,  o  relator  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
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Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao autor, para que apresentasse o
memorial  descritivo  da  área  de  35.425m²  a  ser  doada,  e  ao  Departamento  de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia que detém
a propriedade do bem, para que se manifestasse sobre a pretendida alienação e
informasse sobre a situação efetiva do imóvel.

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

O Projeto de Lei nº 1.475/2011 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Congonhal o imóvel com área de 35.425m², situado nesse município e registrado
sob o nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pouso Alegre.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o referido bem será
destinado à instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e à
realização de atividades de interesse social da comunidade.

Ainda na defesa do interesse público, o art. 2º estabelece 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.

É  importante  observar  que  o  referido  imóvel  foi  incorporado  ao  patrimônio  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em
1984, por força de desapropriação. Assim, como essa autarquia é a proprietária, é a
ela que esta Casa deve autorizar a doação do imóvel.

Para a transferência de domínio de patrimônio público, é necessário observar o art.
18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e
licitação para sua efetivação, excepcionada a exigência de processo licitatório quando
se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se considerar, também, o art.  17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública  e  dá  outras
providências. Essa norma, além da exigência da autorização legislativa, subordina a
alienação a interesse público devidamente justificado, o que é atendido no parágrafo
único do art. 1º da proposição em análise, que destina o bem à instalação de apoio
operacional da administração local e ao desenvolvimento de atividades de interesse
social.
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Cabe  ressaltar  que  o  DER-MG,  por  intermédio  da  nota  técnica  de  7/11/2011,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, mas esclareceu
que a área correta é de 25.644m². Em decorrência dessa informação, apresentamos,
ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que autoriza o DER-MG a doar imóvel com
essa área ao Município de Congonhal.

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

do Projeto de Lei nº 1.475/2011 na forma do substitutivo a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -,  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  imóvel  com área  de
25.644m2 (vinte  e  cinco  mil  seiscentos  e  quarenta  e  quatro  metros  quadrados),
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de
98.688m2 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito metros quadrados), situado
naquele Município e registrado sob o nº 21.551, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de apoio
operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e de parque de eventos culturais.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto M-1, no canto de

cerca com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e automotivas, no Km 82,430,
a 25m do eixo da Rodovia BR-459 - Rodovia Presidente Juscelino Kubstchek -; no
lado direito, segue no sentido horário por 326m de frente para a Rodovia BR-459 até
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o ponto M-2, no Km 82,756; faz canto para a direita,  segue rumo 4º50'52”SE por
71,70m,  confrontando  com  Raimundo  Moreira  até  o  ponto  M-3;  vira  à  direita
novamente  e  segue  rumo 79º52'47”SW  em linha reta  por  323,50m,  confrontando
ainda com Raimundo Moreira, até o ponto M-4; faz canto para a direita e segue rumo
7º16'37”NW por 94m, confrontando com Akazawa - Soluções em pinturas industriais e
automotivas, até encontrar novamente o ponto M-1, no canto da faixa de domínio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit -, onde teve início esta
descrição, perfazendo uma área de 25.644m2 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta
e quatro metros quadrados).

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Leonídio  Bouças,  relator-  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.123/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Jesuânia o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  4/5/2012,  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 22/5/2012, 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 esta informasse sobre a situação efetiva
do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.123/2012 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Jesuânia o imóvel com área de 10.000m², situado nesse município e registrado
sob o nº 6.666, a fls. 99v./100 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Lambari.
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O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1950, por meio de
doação feita  pelo  Município  de Jesuânia,  para a  construção de uma escola rural.
Atualmente, encontra-se sem destinação pública.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis,  excepcionada  a  exigência  de
processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

É importante observar que o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem
à construção de unidade escolar.  Entretanto, o prefeito  de Jesuânia,  por meio de
ofício datado de 23/4/2012, apesar de demonstrar interesse pelo imóvel,  esclarece
que a unidade escolar que funcionava na área rural denominada Barrocada já não
possui clientela e será desativada com a construção de uma nova escola na sede do
município, que atenderá toda a rede municipal de ensino.

Como,  segundo  o  autor  da  matéria,  a  comunidade  de  Barrocada  carece  da
instalação de projetos de atendimento social, apresentamos a Emenda nº 1, redigida
ao final deste parecer, para destinar o imóvel ao desenvolvimento de atividades de
interesse social da comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto determina a reversão do
bem ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  810/2013,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de
acordo com a alienação, por não possuir interesse em sua utilização.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição de lei em análise.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.123/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado para o

desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.”.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.455/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 5/9/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Na  reunião  de  24/9/2013,  a  relatoria  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao autor, para que apresentasse o
registro do imóvel, 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 transferência de domínio pretendida.

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

O Projeto de Lei nº 4.455/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Machado imóvel com área de 5.178m², situado na Rua Coronel
Azarias,  nº  327,  nesse município,  e registrado sob o nº  3.033,  no  Livro 2-RG do
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.
O referido  bem  foi  doado  ao Estado pelo  município  em  1979.  Atualmente  está

ocupado pela administração local, autorizada por termo de cessão de uso firmado em
2008,  para o  funcionamento  da  Escola  Municipal  Comendador  Lindolfo  de  Souza
Dias, municipalizada por meio da Lei nº 1.151, de 1998.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição
Mineira exige autorização legislativa.  No plano infraconstitucional,  o art.  17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização do bem
para a regularização da situação da Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza
Dias,  garantindo-se  a  continuidade  do  funcionamento  da  unidade  escolar  que  se
encontra no imóvel.

Cabe ressaltar que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; e o art.
4º dispõe que o Município de Machado deverá encaminhar à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel.

Cabe  ressaltar  que  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  802/2013,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de
acordo com a alienação, considerando a importância da legalização da escola e da
manutenção das atividades de ensino ali desenvolvidas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no
final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o texto à técnica
legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.455/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Machado  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 Machado o

imóvel com área de 5.178m² (cinco mil cento e setenta e oito metros quadrados),
situado na Rua Coronel Azarias, nº 327, nesse município, e registrado sob o nº 3.033,
no Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput  deste artigo se destina  ao
funcionamento da Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias.

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

Art.  3º  -  O  Município  de  Machado  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.475/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 12/9/2013,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Na reunião de 1º/10/2013, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao autor,  para que apresentasse



690
____________________________________________________________________________

cópia do registro do imóvel, 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 transferência de domínio pretendida.

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

O Projeto de Lei nº 4.475/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel com área de 8.522m², situado na Rua Walter
Penha Nunes, s/nº, Distrito de Ribeiros, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o referido bem será
destinado  à  implantação  de  conjunto  habitacional  para  pessoas  de  baixa  renda,
visando  diminuir  o  déficit  de  moradias  no  município,  de  acordo  com  a  demanda
daquela comunidade.

Ainda na defesa do interesse público, o art. 2º estabelece 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.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis,  excepcionada  a  exigência  de
processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Cabe  ressaltar  que  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  828/2014,
posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de
acordo com a alienação, considerando a importância da destinação social que lhe
será dada.

A Seplag  esclareceu  ainda  que  o  referido  imóvel  era  constituído  pela  área  de
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10.000m², mas, em janeiro de 2011, foi editada a Lei nº 19.455, que autorizou o Poder
Executivo a doar uma parte com 1.000m² ao Município de São Gonçalo do Sapucaí
para a construção de uma quadra poliesportiva. A escritura foi lavrada em cartório
desta capital, em 8/6/2011, e encaminhada à prefeitura para registro, o que deverá
ser feito antes que se proceda à autorização de que trata esta proposição, de doação
da área remanescente, de 9.000m².

Em decorrência dessa informação, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda
nº 1, que dá nova redação ao caput do art. 1º, a fim de corrigir a área a ser doada, de
acordo com esclarecimentos da Seplag, e incluir os dados cadastrais do imóvel.

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

do Projeto de Lei nº 4.475/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí imóvel com área de 9.000m² (nove mil metros quadrados), situado na Rua
Walter Paula Nunes, s/nº, nesse município, registrado sob o nº 4.074, a fls. 32 do
Livro  3-E,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  São  Gonçalo  do
Sapucaí.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 4.828/2014, do governador do Estado, encaminhado por meio
da Mensagem nº 595/2014, “reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública
do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
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De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
a  proposição foi  encaminhada a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo reajustar o subsídio mensal dos membros

da carreira de Defensor Público do Estado, de que trata o Anexo I da Lei nº 17.162,
de 26 de novembro de 2007.

O reajuste previsto no projeto será implementado em duas etapas, sendo a primeira
delas a partir de 1º de julho de 2014 e a segunda a partir de 1º de junho de 2015.

De acordo com os  Anexos I  e  II  da proposição,  os  subsídios  dos membros da
Defensoria Pública passarão a ser os seguintes: a) a partir de 1º de junho de 2014 até
31 de maio de 2015, R$16.022,94 para o cargo de Defensor Público de Classe Inicial;
R$17.607,06 para o cargo de Defensor Público de Classe Intermediária; R$19.348,42
para o cargo de Defensor Público de Classe Final;  R$21.262,00 para o cargo de
Defensor  Público  de  Classe  Especial;  R$21.564,05  para  o  cargo  de  Corregedor-
Geral; R$21.564,05 para o cargo de Subdefensor Público-Geral; e R$22.146,50 para
o cargo de Defensor Público-Geral; b) a partir de 1º de junho de 2015, R$18.935,15
para o cargo de Defensor Público de Classe Inicial; R$20.807,83 para o cargo de
Defensor Público de Classe Intermediária;  R$22.865,78 para o cargo de Defensor
Público de Classe Final; R$25.127,24 para o cargo de Defensor Público de Classe
Especial; R$25.484,20 para o cargo de Corregedor-Geral; R$25.484,20 para o cargo
de Subdefensor  Público-Geral;  e  R$26.172,53 para  o cargo de Defensor  Público-
Geral.

Na  mensagem  que  encaminha  a  proposição,  o  governador  afirma  que  ela  dá
continuidade  ao  processo  de  valorização  da  Defensoria  Pública  do  Estado  como
instituição constitucional relevante para a efetivação da garantia de amplo acesso à
jurisdição e ao devido processo legal, estimulando os atuais e futuros integrantes da
carreira ao desempenho das suas funções.

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

A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, X, que a remuneração dos
servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por lei específica, com observância
da reserva de iniciativa, mediante a qual caberá a cada Poder deflagrar o processo
legislativo referente a medidas incidentes sobre o seu quadro de pessoal. Por sua
vez, o art. 66, III, “b” e “f” da Constituição Estadual reconhece a competência privativa
do Chefe do Poder Executivo para a fixação e o reajustamento da remuneração dos
defensores públicos.

A Constituição da República de 1988 estabelece, ainda, em seu art. 39, § 1°, que a
fixação  dos  vencimentos  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório
observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos de
cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades de cada cargo.

Observe-se, ainda, que o projeto de lei em questão acarretará aumento de despesa
de  pessoal,  pois,  se  aprovado,  produzirá  efeitos  concretos  sobre  a  folha  de
pagamento do funcionalismo. A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -, conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, em seu
art. 19, estabelece limitações para tais gastos.

Na mensagem por meio da qual se encaminhou o projeto em exame, destacou-se
que  os  valores  do  impacto  financeiro  decorrente  da  proposta  de  reajuste  foram
aprovados  conforme  a  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  mostrando-se
compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarecemos  que,  por  meio  do  Ofício  nº  91/14,  o  Secretário  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão  apresentou  o  impacto  financeiro-orçamentário  que  será
causado pela proposição em análise e pelo Projeto de Lei Complementar nº 57/2014,
que pretende alterar dispositivos da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de
2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe
sobre a carreira de Defensor Público.

De  acordo  com  as  informações  apresentadas  pela  referida  pasta,  os  impactos
causados pelas  duas  proposições  na  ordem de R$25.689.530,13,  em 2014,  e  de



694
____________________________________________________________________________

R$41.466.590,85, em 2015, serão suportados com recursos ordinários do Tesouro e
possuem  adequação  orçamentária  e  financeira  à  Lei  Orçamentária  Anual  e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal dos dados apresentados no impacto
orçamentário-financeiro enviado a esta Casa Legislativa pelo secretário de Estado de
Planejamento  e  Gestão  (Ofício  Gab.  Sec.  nº  91/14)  será,  no  momento  oportuno,
analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

do Projeto de Lei n° 4.828/2014.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Dilzon Melo

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Questão  de  Ordem  -  Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.010 a 5.026/2014 - Projetos de
Resolução  nºs  5.027  a  5.029/2014  -  Requerimentos  nºs  7.348  a  7.401/2014  -
Requerimento  dos  deputados  Gustavo  Valadares,  Duarte  Bechir,  Glaycon  Franco,
Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Luiz Humberto Carneiro, Agostinho Patrus Filho e
Rômulo  Viegas -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Direitos
Humanos,  do  Trabalho,  de  Fiscalização  Financeira  e  de  Meio  Ambiente  e  dos
deputados Dilzon Melo, Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada - 2ª Parte (Ordem
do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões de Ordem - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento
dos deputados Gustavo Valadares, Duarte Bechir, Glaycon Franco, Sebastião Costa,
Tiago Ulisses,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Agostinho Patrus  Filho  e  Rômulo  Viegas;
deferimento  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do
deputado João Leite; aprovação - Registro de Presença - Discussão, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.060; encerramento da discussão; Questão de
Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental
para  votação;  chamada  de votação nominal;  manutenção;  Declarações  de  Voto  -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
22.009; encerramento da discussão; votação nominal do veto ao art. 2º; manutenção -
Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.045;
designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator  -  Questão  de  Ordem  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Dinis  Pinheiro  -  Ivair  Nogueira  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon  Melo  -  Neider
Moreira - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo
José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco - Braulio  Braz - Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  Carlos Mosconi -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -
Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - 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 - Pompílio
Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  - Vanderlei  Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

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.

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.
Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou ser bastante breve. Está marcada

para amanhã, na nossa Assembleia Legislativa, a reunião da Comissão de Educação.
Inclusive  quero  agradecer  ao  nosso  deputado  Duarte  Bechir  pela  presteza  da
marcação  da  reunião.  Será  uma audiência  pública  para  discussão  de  problemas

relativos à educação pública, especialmente os que ocorreram no início deste ano,



697
____________________________________________________________________________

como a  ausência  de  professores  nas  escolas  ou  o  novo  programa lançado  pelo
governo  neste  ano,  denominado  Reinventando  o  Ensino  Médio.  Não  sei  se  os

deputados têm acompanhado, mas esse programa tem trazido muitos problemas por
causa do 6º horário criado. O fato é que não existem professores, e muitos alunos
não têm o transporte. Isso tem transformado as escolas num caos. À noite também

há problemas, pois o governo está reduzindo turmas e só está aceitando matrículas
de alunos de 14 a 16 anos se tiverem carteira assinada. Isso tem causado transtorno
também no interior. Amanhã, portanto, estaremos discutindo este e outros assuntos

relativos ao início do ano letivo em Minas Gerais.  Ontem, na parte da manhã, os
professores de  Minas  fizeram uma paralisação na BR-381,  próximo a  Betim.  Por
cerca de uma hora, fecharam a rodovia para protestar, como parte da greve nacional

que vem acontecendo na educação. É sobre essa greve nacional que falo hoje. Os
professores de todo o país ficarão parados durante três dias: ontem, dia 17; hoje, 18;
e amanhã, 19. Eles reivindicam o pagamento do piso salarial nacional em todos os

estados onde, assim como em Minas Gerais, não estão pagando o piso nem dando o
reajuste devido aos professores da rede pública dos estados e de muitos municípios,
conforme o reajuste nacional colocado pelos critérios do MEC. Entre outros pontos,

há  essa reivindicação.  Estão ainda na pauta de reivindicação dos  professores  os
royalties do  petróleo,  do  pré-sal.  Querem  que  especifiquem  como  eles  serão
distribuídos e quando o governo federal,  os  estados e os  municípios começam a

receber a parcela de 75% dos  royalties para a educação. Querem saber como eles
serão colocados e absorvidos nos estados e nos municípios. Então é uma pauta de
melhoria da educação pública no Brasil.  Essa greve de três dias é, portanto, uma

greve  importante,  que  busca  mobilizar  e  colocar,  na  pauta  política  do  País  a
prioridade da educação. Aqui em Minas Gerais, em Betim, os professores fizeram
ontem a paralisação da BR-381 para mostrar a insatisfação com o governo e com a

ausência de negociação e de reajustes, com base naquilo que é reivindicado pela
categoria através do governo do Estado de Minas Gerais. Queria convidar o conjunto
dos  deputados,  porque,  hoje,  às  17  horas,  os  professores  estarão  no  Ministério

Público, onde entregarão um documento ao procurador do Estado e à procuradoria
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responsável pela educação para falar do que não está efetivado em Minas Gerais no
quadro da educação pública, que, para eles, é caótico. E concordo com eles. Será

agora, às 17 horas, no Ministério Público. Amanhã realizaremos aqui na Assembleia
essa  audiência  pública,  que  avaliará  diversos  pontos,  em  especial  o  chamado
Reinventando  o  Ensino  Médio,  que,  pelo  interior  afora,  Sr.  Presidente  e  colegas

deputados,  está  sendo  mais  conhecido  como o  Arrebentando  o  Ensino  Médio.  A
situação no ensino médio das escolas estaduais realmente é de calamidade. Teremos
chances de fazer um debate amanhã sobre esse “Arrebentando o Ensino Médio”.

Mas já chamo atenção dos deputados, pois todos têm base no interior do Estado e
estão  cientes  das  reclamações  que  têm  acontecido.  As  escolas  não  estão
funcionando  normalmente,  e  faltam  professores.  E  professores  que  não  foram

treinados para dar  aula  de determinada matéria têm de assumir  necessariamente
essa matéria, que foi o que entrou no currículo do “Arrebentando o Ensino Médio”. Se
o  professor  dá  aula  de  química,  ele  vai  ter  de  dar  aula  de  algum  ensino

profissionalizante. Ao invés de ser uma implantação de um programa de acesso ao
ensino tecnológico, como o Pronatec, do ponto de vista de marketing o governo quis
dizer que está modificando e reinventando o ensino médio de Minas Gerais. Mas já

está  sendo  chamado  pelos  professores  e  estudantes  de  “Arrebentando  o  Ensino
Médio”.  Amanhã,  vamos  fazer  um  debate  mais  criterioso  disso,  mas  gostaria  de
parabenizar os professores de Minas e do Brasil por essa luta em favor da educação

pública, da qual participei desde o início em 1979. Até hoje, ano a ano, os professores
marcam a sua presença e colocam na prioridade do País o ensino público, gratuito e
de boa qualidade. Obrigado.

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

correspondência:

OFÍCIO
Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  governador  do Estado,  encaminhando

proposta de estatuto social da Prevcom-MG para análise da presidência desta Casa.

(- À Mesa da Assembleia.)
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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 5.010/2014

Dispõe sobre a cobrança de tarifa mínima de água no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Na fixação de valores a serem cobrados pelo uso da água, deverá ser

observada  a  metragem  cúbica  consumida  por  cada  unidade,  ficando  proibida  a
cobrança de tarifa mínima pelas concessionárias, permissionárias ou empresas que
atuem no Estado, sem prejuízo aos beneficiários da tarifa social.

Art. 2º - Não se aplica a vedação de que trata esta lei quando a impossibilidade da
aferição decorrer de:

I - empecilho à leitura que se atribua ao consumidor;
II - ajuste acordado entre o fornecedor e o consumidor, visando dirimir controvérsias

anteriores com relação ao abastecimento;
III - casos de força maior, como os ocasionados por problemas climáticos;
IV  -  quebra  do  equipamento  de  medição,  sem  o  conhecimento  da  empresa

concessionária;
V - equipamento de medição furtado, invertido ou danificado propositadamente.
Parágrafo único - Nas faturas emitidas com base nas exceções de que trata este

artigo  a  concessionária,  permissionária  ou  empresa  fornecedora  assinalará  a
justificação para a cobrança da tarifa mínima.

Art.  3º  -  O  órgão  estadual  de  proteção  ao  consumidor  promoverá  o
encaminhamento das reclamações das contas às concessionárias, permissionárias
ou empresas referidas no art. 1º que transgredirem o disposto nesta lei, visando às
reparações, com base na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Gilberto Abramo
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Justificação: O consumidor deve pagar somente pelo que efetivamente consome.
Dessa forma, a presente proposição tem o intuito de compelir as concessionárias,
permissionárias ou empresas de serviços de fornecimento de água a cobrar a tarifa
com base, exclusivamente, no consumo.

Importante observar que para alguns consumidores, sazonalmente, o consumo de
água pode ser menor que o estabelecido na tarifa mínima.

Por outro lado, acreditamos que a medida prevista neste projeto de lei ajudará a
diminuir o consumo de água no Estado, posto que proporcionará o pagamento de
menor tarifa ao cidadão que consumir menos água.

Portanto, esta proposição visa também incentivar o uso consciente e racional dos
recursos hídricos, bem tão valioso e sob risco de exaurimento. A respeito, importante
ressaltar que o caput do art. 225 da Constituição Federal prevê 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”.

Por esses motivos, tendo em vista a melhoria que esta proposição poderá trazer,
contamos  com  o  voto  favorável  das  senhoras  e  dos  senhores  membros  desta
Assembleia Legislativa para a célere aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.011/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com  área  de  10.108m²  (dez  mil  cento  e  oito  metros  quadrados),  situado  nesse
município e registrado sob o nº 4231, a fls. 7 do Livro 2-G, no Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração  pública  municipal  para  o  funcionamento  de  unidade  de  atenção
psicossocial.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Formiga

comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de
Minas  Gerais.  A  presente  doação  objetiva  viabilizar  ao  município  a  adequada
utilização desse imóvel, onde já funciona um centro de atenção psicossocial.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.012/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com área de 450m² (quatrocentos e  cinquenta  metros  quadrados),  situado nesse
município e registrado sob o nº 37.859, a fls. 001 do Livro 02, no Cartório de Registro
de Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal para a construção de unidade administrativa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Anexo a este projeto, o certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Formiga  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado.
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Tendo em vista a localização do referido imóvel  e a pretensão do Município de
Formiga em otimizar sua estrutura física e reduzir  custos com locação imobiliária,
propõe-se a doação para viabilizar a adequada utilização do imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.013/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com  área  de  9.000,00m²  (nove  metros  quadrados),  situado  nesse  Município  e
registrado sob o  nº  28.024,  a fls.  231 do Livro  03-L,  no  Cartório  de Registro  de
Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal na construção de unidade administrativa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Anexa a este projeto, certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Formiga  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado.

Tendo em vista a localização do referido imóvel  e a pretensão do Município de
Formiga em otimizar sua estrutura física, é que se propõe a presente doação para
viabilizar a adequada utilização do imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.014/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com  área  de  54.811,50m²  (cinquenta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  onze  metros
quadrados e cinquenta centímetros), situado nesse Município e registrado sob o nº
72.255, a fls. 065 do Livro 03-AT, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal para o funcionamento de usina.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Anexa a este projeto, certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Formiga  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado.

Tendo em vista a localização do referido imóvel  e a pretensão do Município de
Formiga em otimizar sua estrutura física é que se propõe a presente doação para
viabilizar a adequada utilização do imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.015/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel
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com área de 576,00m² (quinhentos e setenta e seis metros quadrados), situado nesse
Município  e  registrado sob o  nº  39.884,  a  fls.  006  do Livro  03-V,  no  Cartório  de
Registro de Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal no funcionamento de unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Anexa a este projeto, certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Formiga  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado.

Tendo em vista que no referido imóvel já se encontra instalada e em funcionamento
uma  unidade  de  saúde  é  que  se  propõe  a  presente  doação  para  viabilizar  ao
Município de Formiga a adequada utilização do imóvel, com o intuito de aprimorar o
atendimento da população local.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.016/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com área de 643,10m² (seiscentos e quarenta e três vírgula dez metros quadrados),
situado nesse município e registrado sob o nº 54.715, a fls. 266 do Livro 03-AG, no
Cartório de Registro de Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal na construção de unidade administrativa.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Formiga

comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de
Minas Gerais.  Tendo em vista  a  localização do referido  imóvel  e  a pretensão do
município de otimizar sua estrutura física, é que se propõe a presente doação.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.017/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga 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 Formiga o imóvel

com área de 1.083,00m² (um mil e oitenta e três metros quadrados), situado nesse
Município  e  registrado sob o  nº  28.009,  a  fls.  227  do Livro  03-L,  no  Cartório  de
Registro de Imóveis do Município de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal na construção de unidade administrativa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: Anexa a este projeto, certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Formiga  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado.
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Tendo em vista a localização do referido imóvel  e a pretensão do Município de
Formiga em otimizar sua estrutura física é que se propõe a presente doação para
viabilizar a adequada utilização do imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.018/2014
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica do Triângulo, com sede no

Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica do Triângulo,

com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Deiró Marra
Justificação: A Comunidade Terapêutica do Triângulo, com sede no Município de

Patrocínio, é uma entidade civil, de caráter beneficente, em funcionamento há mais
de  dois  anos  e  sem  fins  lucrativos.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de
reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Seu objetivo é a conscientização e a recuperação do dependente químico e de
álcool, de forma inteiramente gratuita e voluntária.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº
12.972, de 27 de julho de 1998, com vistas a sua declaração de utilidade pública.
Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.019/2014
Dispõe sobre a alienação de veículos apreendidos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Serão  alienados  por  meio  de  leilão,  obrigatoriamente  como  sucata  e
mediante compactação, os veículos apreendidos no Estado por ato administrativo ou
de polícia judiciária, após cumpridas as formalidades legais.

§ 1º - É aplicável o mesmo procedimento aos veículos sinistrados, compreendidos
aqueles  envolvidos  em  acidentes  de  trânsito  com  perda  total,  apreendidos  ou
indenizados por empresa seguradora.

§ 2º - Nas hipóteses definidas neste artigo são vedados o desmonte de veículos
automotores e a comercialização das respectivas autopeças e acessórios usados e
recondicionados.

Art.  2º  -  Somente  poderão  ser  desmontados  e  suas  autopeças  e  acessórios
comercializados  os  veículos  alienados  pelos  respectivos  proprietários  aos
estabelecimentos comerciais regularmente credenciados para tal fim junto a órgão a
ser definido pelo Poder Executivo, excluídos aqueles referidos no art. 1º desta lei.

Parágrafo  único  -  A aquisição  de veículos,  nos  termos  do  “caput”  deste  artigo,
deverá  ser  comunicada  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  ao  Departamento
Estadual de Trânsito - Detran-MG - previamente ao desmonte e à comercialização
das respectivas peças.

Art. 3º - Para os fins do art. 2º desta lei, a solicitação do credenciamento deverá ser
instruída com:

I - o contrato social do estabelecimento comercial;
II  -  a  inscrição  como  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

III  -  a relação de empregados e ajudantes, em caráter permanente ou eventual,
devidamente qualificados;

IV - o atestado de antecedentes criminais dos sócios-proprietários;
V - o alvará municipal de funcionamento;
VI -  a declaração de inexistência de assentamento no Cadastro Informativo dos

Créditos  Não  Quitados  de  Órgãos  e  Entidades  Estaduais  -  Cadin  Estadual  -  do
estabelecimento comercial e de seus respectivos sócios.

Parágrafo único - Sempre que ocorrer qualquer alteração no quadro societário e de
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empregados  ou  ajudantes,  o  responsável  pelo  estabelecimento  comunicará  a
autoridade competente no prazo máximo de cinco dias.

Art.  4º  -  O  requerimento  para  o  desmonte  do  veículo  e  a  comercialização das
respectivas autopeças, nos termos do art. 2º desta lei, deverá ser instruído com:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ -, o endereço e o nome do proprietário atual;

II - o número do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam -, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo dos veículos;

III - os comprovantes:
a) de entrega da placa do veículo;
b) de entrega de parte do chassi que contém o registro do número de identificação

veicular - VIN (chassi);
c)  da  alienação  do  veículo  pelo  proprietário  ao  estabelecimento  comercial  e

respectivo comprovante de pagamento, quando não se tratar de doação não onerosa;
d) de baixa do veículo junto ao Sistema de Cadastro de Veículos do Detran-MG.
Art. 5º - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei deverão efetuar o

registro de entrada e saída dos veículos e das autopeças em livro contendo:
I - data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;
II - nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
III  -  data  da  saída  e  descrição  das  peças  e  identificação  do  veículo  ao  qual

pertenciam;
IV - nome, endereço e identidade do comprador;
V - número do Renavam, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo

do veículo;
VI - número do documento de baixa do registro do veículo junto ao Detran-MG.
Parágrafo único - A fiscalização do livro a que refere este artigo será realizada pelo

Detran-MG.
Art.  6º  -  As  autopeças  usadas  e  recondicionadas  destinadas  à  comercialização

deverão ser gravadas com o número do chassi do veículo (VIN) em baixo relevo, com
dezessete caracteres.

Art.  7º  -  O  estabelecimento  comercial  de  desmonte  e  comércio  de  autopeças
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usadas e recondicionadas que estiver em desacordo com o disposto nesta lei estará
sujeito,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  legais,  cumulativamente,  às  seguintes
penalidades:

I  -  cassação do credenciamento  para o desmonte de veículos  e o comércio de
autopeças;

II - cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;
III - impedimento para o exercício da atividade comercial de que trata esta lei.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Fazenda é o órgão competente para a

fiscalização e  a  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  podendo ainda
determinar,  liminarmente,  a  suspensão  do  credenciamento  para  o  desmonte  e  o
comércio  de  autopeças,  da  inscrição  estadual  e  o  impedimento  da  atividade  do
estabelecimento comercial, obrigando-se ainda, sempre que for o caso, a comunicar
à Polícia Civil sobre a eventual existência de indícios de crime.

Art. 8º - A cassação da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no
inciso II do art. 7º desta lei, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em
comum ou separadamente, do estabelecimento penalizado:

I  -  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  mesmo que  em
estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo
ramo de atividade.

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II deste artigo prevalecerão
pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação da inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS.

Art.  9º  -  O Poder  Executivo publicará  no  diário  oficial  do Estado a relação dos
estabelecimentos  comerciais  punidos  com  base  no  disposto  nesta  lei,  fazendo
constar os respectivos CNPJs e endereços de funcionamento.

Art.  10 - Os estabelecimentos comerciais de que trata esta lei  terão o prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação para regularizar suas atividades.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Tony Carlos
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Justificação:  Tenho  a  honra  de  submeter  à  elevada  apreciação  dos  nobres
deputados  este  projeto  de  lei,  que  trata  da  alienação  por  meio  de  leilão,
obrigatoriamente como sucata e mediante compactação, dos veículos apreendidos
por ato administrativo ou de polícia judiciária.

A propositura objetiva coibir crimes contra o patrimônio, notadamente o furto e o
roubo de veículos automotores, prática diretamente relacionada ao mercado paralelo
de  compra  e  venda  de  autopeças  e  acessórios  automotivos  de  origem  não
comprovada. Tal prática, além de revelar sérios riscos ao interesse do consumidor,
como  a  ausência  de  garantia  e  de  segurança  no  uso  do  produto,  estimula  a
ocorrência deste tipo de crimes.

Não  obstante  a  efetivação  de  ações  de  segurança  pública  que  possibilitem
minimizar  a  ocorrência  dessa  modalidade  criminosa,  seja  pela  intensificação  do
policiamento, seja pela responsabilização criminal, outras medidas que resultem no
aumento do poder regulatório e de controle do Estado são imprescindíveis, tendo em
vista a inequívoca interface que determinadas atividades comerciais, como a presente
hipótese, guardam com as ações criminosas, a ocorrência de diversas modalidades
de atos de corrupção, tanto por agentes públicos como por particulares.

A adoção  desta  proposta  acabará  com  o  comércio  de  autopeças  de  veículos
sinistrados  ou  apreendidos,  por  ato  administrativo  ou  judicialmente,  revertendo  o
quadro atual em que o Estado não consegue promover uma fiscalização mais efetiva.

A  ser  acolhida  pelos  nobres  Deputados,  este  projeto  de  lei  certamente  trará
inequívoca melhoria na área de segurança pública a todo o conjunto da sociedade
mineira, ao aumentar o poder de fiscalização do Estado e colaborar para reduzir a
incidência de crimes contra o patrimônio.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo
Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 806/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.020/2014
Declara de utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva

Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária
e Desportiva Reciclando com Cultura, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Liza Prado
Justificação: A Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva Reciclando com

Cultura  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  ou  econômicos,  que  tem  como
finalidade,  formalizada  em  seu  estatuto,  ajudar  socialmente  a  comunidade  do
Município de Itaúna.

A associação,  fundada  em  2  de  novembro  de  2007  e  sediada  na  Rua  Vovó
Benvinda  Parreiras,  nº  207,  Bairro  Murilo  Gonçalves,  em  Itaúna,  é  uma  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  composta  por  pessoas  idôneas  que  exercem  seus
mandatos de forma não remunerada.

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.

Assim, conto com o apoio dos meus colegas para a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.021/2014
Dispõe  sobre  a  responsabilização  de  alunos  por  atos  de  indisciplina  em

estabelecimentos de educação básica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  vinculados  ao  sistema  estadual  de

educação  ficam  obrigados  a  adotar  medidas  disciplinares  que  garantam  a
responsabilização  de  alunos  por  atos  de  indisciplina  nos  estabelecimentos  de
educação básica.

§ 2° -  As medidas a que se refere o  caput  serão aplicadas no caso de ato de
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indisciplina que intencionalmente cause risco ou dano ao patrimônio e à integridade
física,  psicológica  ou  moral  dos  membros  da  comunidade  escolar  ou  dano  a
equipamentos, materiais e instalações escolares.

Art.  2º  -  Nos  documentos  normativos  internos  que regem o funcionamento  dos
estabelecimentos a que se refere o art. 1°, serão discriminados os atos considerados
faltas disciplinares, entre os quais constarão:

I - adoção de comportamento que perturbe o processo educativo;
II - intimidação, ameaça, insulto ou afrontamento, inclusive por meios eletrônicos;
III  -  participação  em  ato  de  vandalismo  que  provoque  dano  intencional  a

equipamentos,  materiais  e  instalações  escolares  ou  a  pertences  de  membros  da
comunidade escolar;

IV - agressão física e outras ações que produzam lesões corporais cometidas no
recinto do estabelecimento de ensino e seu entorno.

Art.  3º  -  As faltas  disciplinares tipificadas nos documentos normativos a que se
refere o art. 2º sujeitam os alunos às seguintes medidas disciplinares, sem prejuízo
das medidas legais cabíveis e de outras medidas disciplinares aplicadas a critério do
estabelecimento de ensino:

I - advertência verbal ou escrita;
II - retratação verbal ou escrita;
III - suspensão da frequência às atividades da classe, por período determinado;
IV - mudança de turma ou turno;
V - transferência de escola.
§  1º  -  A aplicação  das  medidas  a  que  se  refere  o  caput  se  fundamentará  no

aprimoramento da formação integral do educando e não poderá submeter o aluno a
constrangimento no ambiente escolar.

§ 2º -  A medida disciplinar  deverá ser  reportada aos pais  ou responsáveis  pelo
aluno,  presencialmente ou por  meio de comunicação escrita  e registrada em livro
próprio, a ser arquivada na escola;

§ 3º - No caso da aplicação das medidas disciplinares previstas nos incisos III a V
do art.  3º,  os  pais  ou responsáveis  deverão comparecer  à escola para formalizar
compromisso de colaboração à melhora da conduta do educando.
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§ 4º - A retratação verbal ou escrita destina-se aos casos de ofensa à honra e moral
dos profissionais de educação, inclusive por ações realizadas em ambiente virtual.

§ 5º - É vedada a aplicação da medida a que se refere o inciso III em período de
provas.

§ 6º - No caso de suspensão, o aluno deverá ser retirado da classe, mas mantido
em  local  apropriado,  na  própria  escola,  onde  deverá  desenvolver  atividades
educativas,  de  forma  a  não  ser  prejudicado  em  relação  à  aprendizagem  e  ao
rendimento escolar.

§ 7º - A transferência deverá ser precedida do devido procedimento administrativo
interno, regulamentado pelo estabelecimento de ensino, e será aplicada somente com
a garantia  de vaga em escola da mesma localidade, preferencialmente próxima à
residência do educando, a ser determinada pela superintendência regional de ensino
a que se vincule a escola de origem do aluno.

Art. 4º - As medidas disciplinares devem ser aplicadas ao aluno observando-se a
gravidade da falta, as circunstâncias da ocorrência e o histórico disciplinar do aluno,
mediante decisão:

I - do professor ou da direção do estabelecimento de ensino, cabendo recurso ao
colegiado escolar, no caso do inciso I do art. 3º;

II - da direção do estabelecimento de ensino, cabendo recurso ao colegiado escolar,
no caso dos incisos II a IV do art. 3º;

III - do colegiado escolar, cabendo recurso à superintendência regional de ensino,
no caso do inciso V do art. 3º.

Parágrafo único - É garantido o direito de defesa ao educando.
Art.  5º  -  A aplicação de medidas disciplinares no âmbito do estabelecimento de

ensino,  a  que  se  refere  o  art.  4º,  não  exime  o  aluno  ou  responsável  da
responsabilidade civil ou penal por atos que configurem ato infracional, nos termos da
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, crime ou contravenção penal.

Art. 6º - Na ocorrência de ato de indisciplina caracterizado nos termos do art. 5º
desta lei, a direção do estabelecimento de ensino deverá:

I - informar o profissional sobre os direitos a ele conferidos, incluindo o direito de
buscar assessoramento jurídico;
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II  - levar o fato ao conhecimento dos órgãos de segurança pública e assistência
social  competentes  para  as  providências  cabíveis,  sem  prejuízo  das  medidas
disciplinares aplicáveis ao educando;

III - propor aos órgãos de assistência social e de defesa dos direitos da criança e do
adolescente competentes a inclusão do agressor e, se necessário, de seus pais ou de
seu responsável legal em programa oficial ou comunitário de assistência e orientação,
conforme  o  disposto  na  Lei  Federal  nº  8.069,  de  1990,  sem  prejuízo  de  outras
medidas cabíveis.

§  1º  -  A prática  de  ato  infracional  por  aluno  menor  de  doze  anos  deverá  ser
comunicada ao conselho tutelar para o devido procedimento de aplicação de medidas
de proteção.

§  2º  -  A prática  de  ato  infracional  por  aluno  maior  de  doze  anos  deverá  ser
comunicada à delegacia especializada em direitos da criança e do adolescente ou ao
órgão  do  Ministério  Público  competente  para  a  instauração  do  procedimento  de
aplicação de medida socioeducativa.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por finalidade criar um aparato

jurídico com vistas a dar respaldo aos estabelecimentos de ensino para lidarem com
as situações de violência provocadas por alunos, cujos efeitos negativos reverberam
na própria qualidade da educação oferecida nas escolas.

As causas dessa violência são diversas e complexas, de ordem social, cultural e
pedagógica, mas deve-se considerar como um fator fomentador dessas situações a
impunidade  ocasionada  pela  omissão  do  estabelecimento  de  ensino  nessas
ocorrências.

No estudo  A vitimização  de professores  e  a  “alunocracia”  na  educação básica,
elaborado por Tânia Maria Scuro Mendes, doutora em educação, e Juliana Mousquer
Torres,  da  Universidade  Luterana  do  Brasil  (disponível  em  xa.yimg.com/kq/
groups/10564754/215510483/name/A%20VITIMIZA;  acesso  em  27/11/2013),  foram
relacionados os seguintes problemas:
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a) os professores são vítimas de ameaças e de agressões verbais e físicas;
b) as escolas, por meio de suas equipes diretivas, geralmente se limitam a solicitar

a presença de pais ou responsáveis e a efetivar registros de advertência aos alunos
que praticam agressões contra professores;

c)  no  universo  pesquisado,  58%  dos  professores  não  se  sentiam  seguros  em
relação às condições ambientais e psicológicas em seus contextos de trabalho;

d)  87%  dos  professores  entrevistados  não  se  consideravam  amparados  pela
legislação educacional quando se viam vítimas de agressões praticadas por alunos;

e) 89% dos professores gostariam de poder contar com leis que os amparassem no
que tange a essa situação.

O  citado  estudo  aponta  alguns  elementos  que  explicariam  a  violência  atual,
especialmente  a  sofrida  pelos  professores  nas  escolas,  e,  entre  eles,  chama  a
atenção o isolamento  institucional  do  docente  e o sentimento  de impunidade dos
agressores.

Acreditamos que estabelecer e disciplinar as penalidades aplicáveis aos casos de
violência no ambiente escolar contribuirá para reduzir efetivamente tais ocorrências,
por  meio da mitigação da sensação de impunidade, sem contudo ferir  o  direito  à
educação garantido constitucionalmente. Esperamos, portanto, contar com o apoio
dos parlamentares desta Casa à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dinis
Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 989/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.022/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Marruaz, com

sede no Município de Taiobeiras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Marruaz, com sede no Município de Taiobeiras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Arlen Santiago
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Justificação:  A  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Marruaz,  com  sede  no
Município  de  Taiobeiras,  fundada  em  7/2/1999,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins
lucrativos.

A entidade tem por finalidades promover o desenvolvimento da comunidade através
da realização de obras e ações com recursos próprios, doações ou empréstimos;
representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados no atendimento de suas
reivindicações;  promover  atividades  assistenciais  direta  ou  indiretamente;  e
proporcionar  melhoria  do convívio  entre  os  habitantes  da  comunidade através  da
integração de seus moradores.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.023/2014
Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela
Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em
cota única ou em até doze parcelas, mensais consecutivas.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação: Com a crise econômica assolando o nosso país, muitos contribuintes

estão deixando de honrar seus compromissos com o fisco por não terem condições
financeiras. Para se ter uma ideia, em meados do ano de 2013, em Minas Gerais
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quase um terço dos veículos tinham dívidas com o Estado.
Essa realidade é ocasionada pelo acúmulo de contas nos primeiros meses do ano,

que faz com que o contribuinte escolha o que será quitado primeiramente.
O número reduzido de parcelas para o pagamento do IPVA também é outro fator,

pois os valores ficam elevados.
Assim, contamos com os nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei,

para  facilitar  a  vida  orçamentária  do  contribuinte  e  aumentar  a  arrecadação pelo
Estado.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos
Henrique. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.623/2012, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.024/2014
Dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  aos  usuários  de  serviços  de

centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - As instituições financeiras ficam obrigadas a realizar a implantação e a

manutenção  de  sistema de  segurança privado  em  locais  e  estabelecimentos  que
mantenham centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos instalados no âmbito do
Estado.

§ 1º - Em caso de instalação de centrais de autoatendimento e caixas eletrônicos
de  instituições  financeiras  diversas  em  um  mesmo  estabelecimento,  a
responsabilidade  pela  implantação  e  pela  manutenção  do  sistema  de  segurança
privado poderá ser compartilhada pelas instituições envolvidas, mediante termo de
cooperação.

§ 2º - A instituição financeira responsável pela central de autoatendimento e caixa
eletrônico deverá guardar os arquivos de registro de imagens e sons gerados pelo
sistema de segurança, pelo prazo de um ano, devendo encaminhá-los às autoridades
policiais competentes, quando solicitadas, no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Art. 2º - O sistema de segurança de que trata o art. 1º deve incluir, sem prejuízo de
outras exigências legais:

I - a presença de pelo menos um vigilante, pelo período de vinte e quatro horas do
dia;
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II  -  a  instalação  de  equipamentos  de  captação  e  gravação de  imagens  -  além
daqueles do próprio equipamento - na área externa da cabine destinada a central de
autoatendimento e caixa eletrônico, quando a tiver.

Parágrafo único - A instituição financeira responsável pelo caixa eletrônico instalado
no  interior  de  estabelecimento,  no  período  em  que  encontrar-se  fechado  ao
atendimento público e exista posto de vigilante próprio, fica dispensada da obrigação
do inciso I, em mesmo período.

Art.  3º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  a  imposição  das  sanções,
advertência,  multa  e  interdição,  total  ou  parcial  do  estabelecimento,  conforme
previsão na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo  único  -  As  multas  deverão  ser  destinadas  ao  Fundo  de  Defesa  do
Consumidor, observadas as disposições da legislação específica.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  por  meio  de  órgão  competente,  fiscalizará  o
cumprimento desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Liza Prado
Justificação: O presente projeto de lei possui relevância diante do elevado número

de ocorrência de furtos e roubos nas imediações dos caixas eletrônicos, notadamente
naqueles  instalados  fora  das  dependências  das  instituições  bancárias
(estabelecimentos  comerciais,  lojas  de  conveniências,  pátios  de  postos  de
combustíveis, supermercados, entre outros).

Tal  situação  gera  incontestável  e  acentuado  risco  a  clientes  que  estejam
movimentando nestes locais, vez que, em regra, o período de atendimento comercial
das instituições bancárias encerra-se às 16h, sendo que após este horário as centrais
de autoatendimento ficam desprovidas de vigilantes.

Também os caixas eletrônicos e centrais de autoatendimento ficam desprovidos de
vigilantes e outros sistemas de segurança, mormente no período noturno, ocasião em
que ocorrem as explosões e arrombamentos.

Segundo  dados  da  4ª  Pesquisa  Nacional  de  Ataques  a  Bancos,  Minas  Gerais
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aparece em segundo lugar  no ranking de arrombamentos de agências,  postos de
atendimento e caixas eletrônicos.

Lado outro, são parcos os investimentos dos bancos em segurança, contrapondo
ao  sempre  crescente  lucro  dessas  instituições  que,  aliás,  lucram  apenas  com  a
prestação de serviços, sem produzir qualquer bem primário.

Contudo,  o  risco  que  acarreta  a  retirada  de  valores  nos  terminais  de
autoatendimento é  inerente  à  própria  atividade  bancária,  pela  qual  as  instituições
bancárias  auferem  lucros  pela  disponibilização  desses  serviços,  ao  gerirem  e
administrarem valores financeiros dos seus clientes.

Dessa forma, sendo o risco inerente a essa atividade, também é inerente à mesma
que sejam adotadas medidas para o resguardo dos seus clientes. Em similaridade, as
empresas  prestadoras  de  serviços  de  transporte  de  produtos  perigosos  adotam
medidas preventivas ao dano ambiental que tais produtos podem gerar em caso de
acidente. Medidas estas já cobertas pelos seus lucros, posto que o risco é inerente à
sua atividade. Assim, as instituições bancárias devem adotar medidas de segurança,
posto que a exposição de seus clientes aos riscos é inerente à sua atividade que,
inclusive, é devidamente paga pelos clientes por meio das taxas e juros bancários.

Com  relação  à  competência  legislativa  dos  estados  para  normatizarem  sobre
segurança, é cediço não lhes serem vedado o tema, haja vista a sua competência em
matéria  residual  e  que  não  lhes  sejam  vedadas,  o  que,  de  fato,  não  foi  pela
Constituição Federal de 1988.

"Art.  25  -  Os  Estados  organizam-se e  regem-se pelas  Constituições  e  leis  que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição."

Mais que isso, é competência comum dos entes federativos, a proteção dos direitos
do consumidor (art.  24, VIII), considerando que a atividade bancária está entre as
mais  lucrativas  no  país,  e  o  usuário/consumidor  constantemente lesado quanto  à
qualidade e segurança dos serviços.

Dessa  forma,  não  lhes  sendo  vedada  pela  Constituição  Federal  de  1988  a
competência  para  legislarem  na  área  de  segurança,  fica  estabelecida  a  sua
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competência para tanto.
Assim, o presente projeto de lei tem por escopo proporcionar maior segurança aos

usuários desses estabelecimentos e equipamentos, mormente no período noturno,
coibindo a prática de delitos a esses locais.

Pelo exposto e pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos
nobres pares no sentido de aprovarmos este projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.637/2011, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.025/2014
Autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a  implementar  o  projeto  Viva  o  Circo  e

disponibilizar  áreas  públicas,  nos  municípios,  próprias  para  abrigar  os  circos  e
companhias de teatro itinerantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a implementar o projeto Viva o

Circo e disponibilizar áreas públicas, em convênio com os municípios, próprias para
abrigar companhias circenses e de teatro itinerante.

Art. 2º - Os convênios firmados entre o Poder Executivo, através da Secretaria de
Estado  de  Cultura,  e  os  municípios  interessados  deverão  prever  a  infraestrutura
necessária para a instalação e funcionamento das companhias.

Art.  3º-  Os  órgãos  municipais  conveniados  estabelecerão,  dentro  de  sua
programação, as demais diretrizes necessárias para a efetivação dos convênios.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A importância do circo como patrimônio cultural brasileiro é maior do

que se imagina. A história do teatro, da música, dos discos e do cinema passa pelo
picadeiro.

O circo é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. A tradição
circense tem origem milenar,  na Eurásia. Há cerca de cinco mil anos, pinturas de
acrobatas, contorcionistas e equilibristas foram descobertas na China, partindo daí
uma  hipótese  do  surgimento  da  arte  circense.  Naquela  época,  a  acrobacia  era
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utilizada  como  forma  de  treinamento  para  os  guerreiros,  pois  gerava  agilidade,
flexibilidade e força. Suas raízes vêm, também, do Egito dos faraós, da Índia milenar,
da Grécia antiga, de Roma e de Constantinopla, segundo historiadores. Estima-se
que,  hoje,  cerca  de  dois  mil  circos  circulem  pelo  território  nacional.  Modalidade
artística de tradição familiar, passada de geração para geração, cada circo é formado
por várias descendências de famílias.

Até os anos 50 e 60, só o circo conseguia chegar a todos os municípios do País. O
teatro, o cinema e o rádio não conseguiam isso. E os espetáculos circenses eram
completos: tinham música, dança, teatro, acrobacias, mágicas, animais.

O circo como se conhece hoje, dito moderno - para diferenciar dos circos gregos e
romanos -, nasceu no final do século XVIII, na Inglaterra. Ele é resultado da união de
membros da Real Cavalaria Inglesa, com artistas de rua, do teatro, da dança. Ser
artista circense significava dominar várias linguagens. Só no início do Século XIX, é
que esses espaços de apresentação passaram a se denominar circo.

O circo chegou ao Brasil no início do século XIX, sendo o primeiro registro de 1930.
Mas antes disso, em 1810, pesquisadores argentinos já registravam a presença de
circos brasileiros em Buenos Aires. Ele não nasce na lona, mas em espaço físico feito
de alvenaria e madeira. Por conta disso, passavam muito tempo no mesmo local.

Atualmente, as atrações circenses são mais modernas e trazem muitas novidades
tecnológicas, exemplo disso é o Cirque du Soleil.

Por essas razões, apresentamos esse projeto, cuja essência é resgatar o circo para
as novas gerações, e esperamos vê-lo apoiado e aprovado pelos nobres pares.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado Anselmo
José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.983/2014, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.026/2014
Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe 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 e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º - O art. 20 da Lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 20 - (…)
X - de autenticação de documentos e de registro de alterações constitutivas, as

demais associações e entidades declaradas de utilidade pública estadual há mais de
um ano.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: O presente projeto busca estender às demais entidades e associações

os benefícios de gratuidade de autenticação de documentos e registro de alterações
constitutivas, já previstas as entidades de assistência social.

A intenção deste projeto é possibilitar que as pequenas entidades e associações,
que não sejam de assistência social, possam realizar os atos notariais necessários ao
seu regular funcionamento sem gastos financeiros.

É de conhecimento geral que grande parte das associações e entidades do Estado
de Minas Gerais são desprovidas de recursos financeiros, e muitas vezes este é um
problema intransponível para seu funcionamento e pleno exercício.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
desta iniciativa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Rogério
Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.211/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.027/2014
Ratifica os Convênios ICMS nºs 158, 163, 164, 167 e 176, de 6 de dezembro de

2013, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Ficam  ratificados  os  seguintes  convênios  celebrados  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz:
I - Convênio ICMS nº 158, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS

nº 52, de 26 de setembro de 1991, que concede redução da base de cálculo nas
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operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;
II - Convênio ICMS nº 163, de 6 de dezembro de 2013, que prorroga disposições de

convênios que concedem benefícios fiscais;
III  -  Convênio ICMS nº 164, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio

ICMS nº 142, de 16 de dezembro de 2011, que concede isenção e suspensão do
ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa
2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, e dá outras providências;

IV - Convênio ICMS nº 167, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio
ICMS nº 45,  de 26 de março de 2010,  que autoriza o Estado de Minas Gerais a
conceder isenção do ICMS nas saídas de locomotivas;

V - Convênio ICMS nº 176, de 6 de dezembro de 2013, que altera o Convênio ICMS
nº  52,  de  1º  de  julho  de  2005,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  para
operacionalização do disposto no § 6º do art. 11 da Lei Complementar Federal nº 87,
de 13 de setembro de 1996, relativamente aos serviços não medidos de televisão por
assinatura, via satélite.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.028/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  6/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 15 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 6/2014, celebrado pelo Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, em 15 de janeiro de 2014, que altera o Convênio nº
48,  de  12  de  junho  de  2013,  que  institui  o  Sistema de  Registro  e  Controle  das
Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi Nacional -, e disciplina, para as
unidades  federadas  que  especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize
operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.029/2014
Ratifica o Convênio ICMS nº 4/2014, celebrado pelo Conselho Nacional de Política

Fazendária - Confaz - em 15 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  -  Fica  ratificado  o  Convênio  ICMS  nº  4/2014,  celebrado  pelo  Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 15 de janeiro de 2014, que altera o
Convênio ICMS nº 91, de 5 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a concessão de
isenção  do  ICMS  em  operações  realizadas  por  lojas  francas  localizadas  nos
aeroportos internacionais.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº  7.348/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

coordenador  residente  do  Sistema  Nações  Unidas  no  País  e  aos  Ministérios  da
Justiça,  do Esporte e de Políticas  para as Mulheres pedido para que manifestem
apoio, junto à Presidência da República, à adoção da campanha "Coração azul", que
combate  o  tráfico  de  pessoas,  como o  tema da  Copa  do  Mundo  de  2014.  (-  À
Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 7.349/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Olavo Machado Junior por sua reeleição para o
cargo de presidente do Sistema Fiemg para o quadriênio 2014-2018. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 7.350/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Clelio Campolina Diniz por sua nomeação para o cargo
de ministro da Ciência e Tecnologia. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.351/2014, do deputado Luiz Henrique, em que solicita seja encaminhado à
Presidência do Iepha-MG pedido de providências para o registro da festa São João
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Gorutubano, em Janaúba, como patrimônio imaterial  do Estado. (-  À Comissão de
Cultura.)

Nº  7.352/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Transportes pedido de providências para a instalação de semáforo na
MG-232, em frente ao estabelecimento Comercial Andrade, em Santana do Paraíso.

Nº  7.353/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a instalação de semáforo na
MG-232, em frente ao estabelecimento Comercial Andrade, em Santana do Paraíso.
(- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 7.354/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Fama pelos 65 anos de emancipação desse
município.

Nº  7.355/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Romaria pelos 51 anos de emancipação desse
município.

Nº  7.356/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Guarda-Mor pelos 51 anos de emancipação
desse município.

Nº  7.357/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com a comunidade de Medeiros pelo 51º aniversário de emancipação
desse município.

Nº 7.358/2014, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  a  Câmara  Municipal  de  Luz  pelo  90º  aniversário  de  sua
instalação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.359/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado
ao  Secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  utilização  de  veículo  de
clínica de São Paulo para prestação de serviço oftalmológico ambulante do programa
Ver  Minas  do  governo do Estado,  anexando-se  cópia  do  contrato.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.360/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o jornal Folha Machadense, de Machado, pelos 40 anos de sua
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fundação. (- À Comissão de Transporte.)
Nº  7.361/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  pedido  de  informações
sobre o índice de recuperação de dependentes químicos no Estado,  por meio de
estudos  científicos,  em  especial  os  resultados  obtidos  pelas  comunidades
terapêuticas.

Nº  7.362/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  Detran-MG  pedido  de  informações  sobre  o
tabelamento de preços de placas para veículos no Estado, especificamente sobre os
preços praticados em Viçosa. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.363/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Marco  Aurélio  Cunha  de  Almeida  por  sua  posse  na
Presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. (- À Comissão
do Trabalho.)

Nº 7.364/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  São  Lourenço  pelo  87º  aniversário  de
emancipação desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.365/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona pela prisão de
oito integrantes de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônico, em
Patos de Minas, em 14/3/2014.

Nº 7.366/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona pela prisão de
cinco suspeitos de roubarem uma agência bancária Sicoob no Município de Várzea
da Palma, em 13/3/2014, e apreensão de R$ 10.000,00 e um revólver calibre 38.

Nº 7.367/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que atuaram na operação,
no Município de Varjão de Minas, em 13/3/2014, em que um homem foi preso e foram
apreendidos 34 kg de maconha e uma balança de precisão.

Nº 7.368/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12 de março, em Ribeirão das Neves,
em que impediram um assalto à casa lotérica e apreenderam uma armas, munições e
dinheiro e um homem foi  preso e um menor  apreendido;  e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.369/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, do 39º Batalhão de Polícia
Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  11  de  março,  em  Contagem,  na  qual
apreenderam armas e drogas;  e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.370/2014,  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 12 de março, em Contagem, em que
prenderam  três  homens  e  apreenderam  drogas,  diversas  chaves  e  manuais  de
veículos,  armas,  celulares  e  dinheiro;  e seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos policiais  recompensa
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.371/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência,  em  13  de  março,  em  Jacutinga,  em  que  apreenderam  drogas  e
prenderam duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências  para que seja concedida aos policiais  recompensa pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.372/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 16 de março,  em Muriaé,  em que
foram apreendidas drogas, armas e uma balança de precisão, duas pessoas foram
presas  e  um  menor  foi  apreendido;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos policiais  recompensa
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pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº  7.373/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Procuradoria-Geral  de Justiça,  à Procuradoria da República em Minas Gerais e à
Vigilância Sanitária pedido de providências com vistas à abertura de investigação,
suspensão  temporária  das  vendas  de  leite  e  recolhimento  dos  produtos
disponibilizados  no  mercado  pelas  marcas  Parmalat  e  Líder.  (-  À  Comissão  de
Saúde.)

Nº  7.374/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  os
valores  referentes  às  multas  ambientais  que  foram  repassados  para  o  Programa
Bolsa Verde nos últimos quatro anos, bem como sobre a previsão de repasses para
os próximos anos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  7.375/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ibirité  pelos  51 anos de
emancipação desse município.

Nº  7.376/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
implantado  um  centro  de  internação  para  adolescentes  que  pratiquem  atos
infracionais, bem como para que sejam implementadas medidas socioeducativas em
meio  aberto  a  fim  de atender  a  demanda existente  no  Município  de  Capelinha e
região.

Nº  7.377/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  sejam
implantados um centro de atenção psicossocial  -  Caps -  e um centro de atenção
psicossocial álcool e drogas - Caps Ad - no Município de Capelinha.

Nº  7.378/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
agilizada a assunção da cadeia de Capelinha pela Subsecretaria de Administração
Prisional.

Nº  7.379/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  e  à  Subsecretaria  de
Políticas sobre Drogas pedido de providências para inclusão, na pauta da reunião do
Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  que  ocorrerá  no  mês  de  março,  de
aprovação  de  resolução  para  programa,  registro,  projetos  e  certificação  das
comunidades terapêuticas.

Nº  7.380/2014,  da  Comissão  de  Combate  às  Drogas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam
assegurados, no orçamento, recursos específicos para serem investidos no Programa
Educacional de Resistência às Drogas em diversos municípios mineiros.

Nº 7.381/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em que solicitam seja encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a
redução das taxas de água e esgoto no Município de Buenópolis.

Nº 7.382/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para
ampliar a transparência no tratamento com os municípios atendidos pela empresa,
tendo  em  vista  as  reclamações  de  representantes  municipais  apresentadas  na
audiência pública realizada no dia 28/11/2013.

Nº 7.383/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em que solicita seja encaminhado à Arsae-MG pedido de providências com vistas ao
cumprimento do contrato de concessão de serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário celebrado entre o Município de São Sebastião do
Paraíso e a Copasa-MG, em razão das sucessivas medidas tomadas pela empresa
para protelar a conclusão das obras acordadas.

Nº 7.384/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Arsae-MG  pedido  de  providências  para
averiguar a qualidade dos serviços prestados aos Municípios  de Alfenas, Leandro
Ferreira, Tiradentes e São Gotardo e adequar a taxa de esgoto cobrada aos serviços
prestados.

Nº 7.385/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Arsae-MG  pedido  de  providências  para
averiguar a qualidade dos serviços prestados ao Município de Turmalina, uma vez
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que há indícios de que o esgoto sem tratamento esteja sendo despejado no Ribeirão
Santo Antônio.

Nº 7.386/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Arsae-MG  pedido  de  providências  para
acompanhar  o  cumprimento  do  contrato  de  concessão  de  serviços  públicos  e
abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  celebrado  entre  o  Município  de
Pouso Alegre e a Copasa-MG, tendo em vista as sucessivas medidas tomadas pela
empresa para protelar a conclusão das obras acordadas.

Nº 7.387/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para
averiguar a qualidade dos serviços prestados no Município de Turmalina, uma vez
que há indícios de que o esgoto sem tratamento esteja sendo despejado no Ribeirão
Santo Antônio.

Nº 7.388/2014, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos Municipais,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para
averiguar a qualidade dos serviços prestados aos Municípios  de Alfenas, Leandro
Ferreira, Tiradentes e São Gotardo e adequar a taxa de esgoto cobrada aos serviços
prestados.

Nº  7.389/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja
realizada fiscalização objetivando o devido cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991, a
lei de cotas para pessoas com deficiência.

Nº  7.390/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja
realizado estudo sobre a possibilidade de conferir autonomia às escolas estaduais a
fim de que, ao final de cada ciclo, possam decidir acerca da progressão dos alunos
com deficiência, como forma de assegurar o tratamento adequado à diversidade de
casos.

Nº  7.391/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
formulada manifestação de aplauso aos proprietários do Hotel Fazenda Campo dos
Sonhos, no Município de Socorro (SP), pela adaptação das dependências de forma a
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atender aos critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Nº  7.392/2014,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público do Trabalho pedido de providências para que seja
realizada fiscalização com vistas ao devido cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991.

Nº  7.393/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência do Senado pedido de providências para que seja colocado em pauta o
Projeto de Lei nº 250/2005, de autoria do senador Paulo Paim.

Nº  7.394/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Intendência da Cidade Administrativa de Minas Gerais pedido de providências para
que  seja  garantida  e  respeitada  a  liberdade  de  expressão  e  manifestação  dos
trabalhadores e servidores que lá atuam.

Nº  7.395/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Seplag pedido de providências para que seja garantida e respeitada a liberdade de
expressão  e  manifestação  dos  trabalhadores  e  servidores  que  atuam  na  Cidade
Administrativa.

Nº  7.396/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  realização  de  avaliação
epidemiológica relativa ao surto de dengue no Município de Campo Belo e a adoção
das medidas cabíveis ao controle da doença.

Nº  7.397/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que o delegado
responsável pelo inquérito policial do acidente ocorrido em 9 de fevereiro de 2014, em
Viçosa, no qual foi vitimado Arlindo Antero Teixeira, observe as denúncias feitas por
Maria das Dores Teixeira de Freitas.

Nº 7.398/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Educação pedido  de  providências  para  a reforma do  Conservatório
Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernândez,  do  Município  de  Montes  Claros,  e  a
manutenção do número de funcionários que prestavam serviços na instituição em
2013.

Nº  7.399/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto
pelos 52 anos de emancipação desse município.

Nº  7.400/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Belo Oriente pelos 51 anos
de emancipação desse município.

Nº  7.401/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas à abertura
de concurso público para a Epamig até o mês de abril, em razão do ano eleitoral.

-  É também  encaminhado  à  presidência  requerimento  dos  deputados  Gustavo
Valadares,  Duarte  Bechir,  Glaycon  Franco,  Sebastião  Costa,  Tiago  Ulisses,  Luiz
Humberto Carneiro, Agostinho Patrus Filho e Rômulo Viegas.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Direitos Humanos, do Trabalho, de Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente e dos
deputados Dilzon Melo, Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Não havendo 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.

Questões de Ordem
O deputado Duarte Bechir - Presidente Dinis Pinheiro, é necessário, é justo que se

faça  neste  instante  o  reconhecimento  ao  deputado  Doutor  Wilson  Batista,
mastologista, que contribui efetivamente com a sua região, mas também com Minas
Gerais com seu trabalho nesta Casa. Na semana passada, o deputado Doutor Wilson
Batista pautou a necessidade de se rediscutir uma medida do governo federal ligada
à saúde que proibia as mulheres de 40 a 50 anos de realizar a mamografia. Quando o
deputado  Wilson  pautou,  líder  Mosconi  e  conhecedor  da  saúde  pública,  fiz  uma
intervenção e lhe disse que essa medida era criminosa. A incidência de câncer nas
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mulheres de 40 a 50 anos, segundo relato do deputado Doutor  Wilson Batista,  é
altíssima,  e  elas  não  poderiam  ser  excluídas  dos  exames  de  mamografia  sob  o
argumento  de que não precisavam e estavam fora dessa incidência.  O deputado
Doutor  Wilson  Batista,  lá  da  tribuna,  fez  seu  comentário,  que  enriqueceu
sobremaneira aquela tarde da semana passada na Assembleia mineira. Lembro-me,
deputado Doutor  Wilson  Batista,  de  que,  ao  apartear  V.  Exa.,  eu  disse  que não
acreditava - quero reforçar isso -, tendo nós, brasileiros, a oportunidade de sermos
governados por uma mulher,  que essa medida viesse do governo de uma mulher.
Nenhum homem poderia fazê-lo também. Não poderia uma mulher dar às mulheres
um tratamento como foi dado pelo governo federal às mulheres de 40 a 50 anos.
Ontem,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  ao  compartilhar  informações  vindas  de
Brasília,  percebi que o atual ministro Chioro está se comprometendo a rever essa
medida que exclui as mulheres de 40 a 50 anos da possibilidade de exercerem o
direito de fazer mamografia. O primeiro deputado a pautar tal matéria nesta Casa foi
V. Exa. Não podemos, em momento algum, deixar de dar a César o que é de César,
especialmente quando se trata de reconhecermos o trabalho dos nossos pares. V.
Exa., com coragem, desenvoltura, independência e bravura, compareceu à tribuna e
disse ser isso inaceitável e inconcebível. A voz de Minas Gerais realmente é muito
forte. A voz dos mineiros, ouvida à distância, pautou o atual ministro Chioro, que disse
que essa medida de excluir as mulheres de 40 a 50 anos da possibilidade de fazerem
exames de mamografia será revista. Cabe a nós, deputado Doutor Wilson Batista,
reconhecer o valor e a visão de V. Exa. Certos assuntos aqui pautados deveriam, no
mesmo instante, ser reconhecidos pelo governo federal ou por quem quer que seja a
quem esses assuntos tenham sido encaminhados. Isso tudo é fruto,  além de sua
desenvoltura, do conhecimento, da maturidade e da formação de V. Exa. Por esta
Casa, presidente Dinis Pinheiro, ser formada por diversos segmentos representativos
da nossa sociedade,  damos respostas  positivas.  Esta Casa tem V.  Exa.  e outros
deputados que também detêm conhecimento na área da saúde, como nosso líder
Carlos Mosconi. Com isso, temos muito a conquistar e a ganhar, deputado Inácio.
Essa decisão do governo federal é, sem dúvida alguma, a revisão de um crime que
estava sendo cometido contra as mulheres. Não sou médico, mas, como prefeito de
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Campo Belo, tive oportunidade de criar em nosso governo o Centro de Referência e
Atenção à Mulher. A mulher entrava nesse centro ainda quando planejava a gestação.
Recebia todo o cuidado durante a gestação. Além disso, o pediatra acompanhava o
desenvolvimento da gravidez e o filho. Coloquei mamografia e ultrassom nesse centro
municipal. É uma visão de quem não é médico. Foi necessário V. Exa. nos trazer o
assunto,  pautá-lo,  para  obtermos  uma  resposta.  Então,  deputado  Doutor  Wilson
Batista, cabe aqui, mais uma vez, parabenizá-lo por ter-nos ensejado uma oposição
àquilo  que o governo federal  fez e que agora está  sendo corrigido em favor das
mulheres brasileiras. A presidenta não vai mais cometer esse crime porque a medida
está sendo revista, graças à Assembleia de Minas e a V. Exa. Parabéns, deputado
Doutor Wilson Batista.

O deputado Doutor Wilson Batista - Agradeço o enaltecimento do deputado Duarte
Bechir  no que se refere ao impedimento às mulheres de 40 a 50 anos, por  uma
portaria do Ministério da Saúde, de acessarem o principal aliado do diagnóstico de
câncer de mama, a mamografia. Felizmente, parece que a medida está sendo revista.
Assim, esse crime, que estaria sendo cometido contra as mulheres brasileiras, parece
que não chegará a acontecer. Sr. Presidente, gostaria de falar de uma situação muito
grave que está acontecendo com os diabéticos em Minas Gerais.  O Ministério da
Saúde,  através da Agência  Nacional  de Vigilância  Sanitária  -  Anvisa -,  permitiu  a
compra  do  glicosímetro,  aparelho  que  define  o  nível  de  glicemia  no  sangue das
pessoas diabéticas. No entanto, o aparelho, comprado com a autorização da Anvisa,
está  apresentando  inúmeros  erros.  Isso  é  extremamente grave,  porque a  pessoa
diabética que faz um teste não confiável, que determina um nível de glicemia alto
quando o nível está normal, pode receber uma dose alta de insulina, que pode levar o
paciente a coma irreversível,  às vezes sem condição de se fazerem os primeiros
socorros e se salvar essa vida. Esperamos que a Anvisa determine, de imediato, o
recolhimento desses aparelhos que fazem o diagnóstico da glicemia, para que essas
pessoas recebam um aparelho confiável. Hoje o aparelho permitido pela Anvisa não é
confiável,  e milhares de pessoas diabéticas estão recebendo doses de insulina de
forma errada. Algumas pessoas já foram a óbito por isso. Elas fazem um teste que
não define a real glicemia e acabam tomando uma dose de insulina alta, que pode, às
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vezes,  levá-las  a  coma.  Precisamos  que  a  Anvisa  tome  providências  para  a
substituição  desse  glicosímetro,  porque  ele  não  é  confiável.  Todas  as  pessoas
diabéticas hoje no Estado de Minas Gerais estão vivendo uma situação de muita
preocupação, de extremo medo, porque o teste não é confiável. Precisamos que a
Anvisa recolha  esses glicosímetros  e  forneça um glicosímetro confiável,  para que
essas pessoas voltem a ter  segurança ao tomar  seus medicamentos diariamente.
Isso é um crime que a Anvisa está cometendo contra os diabéticos. Este é o único
país  do  mundo  que  utiliza  esse equipamento,  importado  da  China,  que  não  tem
nenhuma  segurança  para  ser  utilizado.  Ele  não  tem  sequer  um  manual  de
recomendação,  de  utilização.  Isso  é  um  verdadeiro  crime  contra  as  pessoas
diabéticas em Minas Gerais. Fique registrado, já fizemos audiência pública a esse
respeito,  já  fizemos também inúmeros  requerimentos  ao  Ministério  de  Saúde e  à
Anvisa, para que tomem de imediato providências, para que essas pessoas voltem a
ter um teste confiável e seguro, para que elas possam, realmente, ser medicadas
adequadamente. Muitas pessoas não estão sendo medicadas por não confiarem hoje
no aparelho distribuído pelo Ministério da Saúde em Minas Gerais. Então, registre-se,
mais uma vez, uma cobrança à Anvisa para que tome providências imediatas, que
essas pessoas voltem a ser tratadas dignamente, como devem ser tratadas. Muito
obrigado, presidente.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  7.375,  7.399  e
7.400/2014, da Comissão de Assuntos Municipais, 7.376 a 7.380/2014, da Comissão
de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  7.381  a  7.388/2014,  das  Comissões  de
Participação Popular e Assuntos Municipais,  7.389 a 7.392/2014, da Comissão da
Pessoa com Deficiência, 7.393 a 7.395/2014, da Comissão do Trabalho, 7.396/2014,
da Comissão de Saúde, 7.397/2014, da Comissão de Segurança Pública, 7.398/2014,
da Comissão de Educação,  e 7.401/2014,  da Comissão de Política Agropecuária.
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 Direitos  Humanos -  aprovação,  na 4ª Reunião
Ordinária,  em  12/3/2014,  dos  Requerimentos  nºs  7.201/2014,  do  deputado  Dinis
Pinheiro,  e 7.246/2014,  da  deputada Liza  Prado;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  2ª
Reunião Ordinária, em 12/3/2014, dos Projetos de Lei nºs 3.827/2013, do deputado
Gustavo Corrêa, 4.215/2013, do deputado Dilzon Melo, 4.607/2013, do deputado Luiz
Henrique, 4.620/2013, do deputado Arlen Santiago, 4.731 e 4.757/2013, da deputada
Rosângela  Reis,  4.741/2013,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  4.750,  4.751  e
4.814/2013,  do  deputado Paulo  Guedes,  4.761/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,
4.762/2013, da deputada Luzia Ferreira, 4.788/2013, do deputado Ulysses Gomes,
4.790/2013, do deputado Fabiano Tolentino, 4.793/2013, do deputado Rômulo Viegas,
4.795/2013,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  4.799/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva, e 4.838/2014, do deputado Cabo Júlio;  de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 12/3/2014, do Requerimento nº 7.079/2014,
da deputada Ana Maria Resende; e de Meio Ambiente - aprovação, na 5ª Reunião
Ordinária, em 18/3/2014, do Requerimento nº 7.036/2014, do deputado Duarte Bechir;
e pelo deputado Lafayette de Andrada - indicando a deputada Luzia Ferreira e os
deputados  Bosco  e  Rômulo  Viegas  para  vice-líderes  do  Bloco  Transparência  e
Resultado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso XXVII do art. 232 do Regimento

Interno,  requerimento  dos  deputados  Gustavo  Valadares,  Duarte  Bechir,  Glaycon
Franco, Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Luiz Humberto Carneiro, Agostinho Patrus
Filho e Rômulo Viegas em que solicitam, nos termos do parágrafo único do art. 114,
c/c o art. 104, do Regimento Interno, sejam revistas, pelo Plenário, as conclusões do
relatório final da CPI da Telefonia.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado João Leite em que solicita
a inversão da pauta desta reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei nºs
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22.060 e 22.009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Registro de Presença
O presidente - Aproveito a oportunidade para mandar um abraço aos estudantes do

curso de direito de Conselheiro Lafaiete e, de forma fraterna, ao Prof. Oliveira. Sejam
muito bem-vindos. Envio um abraço também à querida Queluzito, nossa cidade irmã.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.060, que dispõe
sobre  o  acondicionamento  de  mercadorias  no  comércio  varejista  e  dá  outras
providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Designado
relator em Plenário,  o deputado Agostinho Patrus Filho opina pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Presidente,  vamos  fazer  recomposição  de

quórum para que haja entendimento das lideranças?
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 46 deputados. Portanto, há quórum para

votação. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 222 e 263, inciso I, do Regimento
Interno. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”
e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. Em votação, o veto. Com a palavra, o
secretário, para proceder à chamada das deputadas e dos deputados para a votação
nominal.

O secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem “sim”:
Luiz Humberto Carneiro - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada - Inácio Franco

-  Ivair  Nogueira  -  Dilzon Melo -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José Domingos -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
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Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -
Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - João Leite - João Vítor Xavier - Leonídio Bouças
- Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Respondem “não”:
Pompílio  Canavez -  Adelmo Carneiro Leão -  André Quintão -  Carlos  Henrique -

Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Guedes  -  Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos.

- Responde “branco”:
Vanderlei Miranda.
O presidente - Votaram “sim” 41 deputados. Votaram “não” 12 deputados. Houve 1

voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de
Lei nº 22.060. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O deputado Gilberto Abramo -  Presidente,  vou ser breve em minha declaração.

Apenas vou justificar o meu voto “não”. Não consigo entender o fato de o governo
vetar  a  distribuição  das  sacolas  plásticas  -  muitas  vezes  alegando  que  essa
distribuição gratuita seria um acréscimo excessivo à natureza e que, portanto, seria
prejudicial ao meio ambiente - e, mesmo tempo, aceitar que a sacola seja paga. Isso
não se justifica,  pois  o impacto  também seria  o mesmo.  Gostaria  que se fizesse
publicar as razões do meu voto “não”.

O deputado André Quintão - Primeiramente registro que no Plenário, em 1º e 2º
turnos, votamos a favor  desse projeto.  No período entre a votação e o veto, não
consegui obter argumentos que mudassem essa posição.  Outra questão que pode
ser objeto de debate - compreendo algumas razões que buscam sustentar o veto - é
se, de fato, esse material é adequado ou não ambientalmente. A questão de fundo é o
consumidor que, quando vai a cidades que possuem uma legislação mais dura e não
tem alternativa para acondicionar e carregar seus produtos, fica em situação difícil.
Se o material não é adequado, então não pode ser distribuído, mas pode ser vendido:
isso é uma contradição. Por isso quero levantar esse ponto. O argumento é que a
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sacola  não  pode  ser  distribuída  porque  o  material  pode  ser  prejudicial  ao  meio
ambiente. Ora, só é prejudicial se fizerem a entrega sem remuneração? Quando as
pessoas compram, vira um material positivo para a natureza? Há uma contradição.
Sei  que  é  uma  matéria  polêmica,  mas  me  parece  que  há  contradição  nesses
argumentos: vamos vetar porque a distribuição desse material vai prejudicar o meio
ambiente.  Há  dúvida  sobre  se  esse material  é  prejudicial  ao  meio  ambiente.  De
qualquer forma, se ele for prejudicial, pode ser vendido? Ora, o cidadão que está na
fila do caixa terá de acondicionar o produto que comprou se a quantidade for maior. E
muitas vezes ele não está vindo de casa. Quantas vezes a pessoa sai do trabalho e
vai às compras? Ninguém leva para o trabalho a sua sacola. Aliás, temos de ter uma
mudança de postura, temos de ter educação ambiental, para que saiamos de casa
com as sacolas. Mas muitas vezes as pessoas estão no meio do caminho. Muitas
vezes, estão saindo do serviço - eu mesmo faço isso várias vezes - e naquela hora
não têm uma caixa de papelão. Aliás, é importante falar nessas caixas de papelão. Eu
e o deputado Dinis Pinheiro apresentamos um projeto para proibir a incineração de
resíduos, porque daqui a pouco, se esse projeto não for aprovado, não teremos mais
nem caixas de papelão, que serão vendidas para quem vai incinerar. Nem o catador
de material reciclável vai ter condições de recolher essas caixas e disponibilizá-las
depois.  Mas  essa  é  outra  matéria,  e  aproveito  para  pedir  à  Comissão  de  Meio
Ambiente para aprovar rapidamente esse parecer, para que possamos votar em 2º
turno esse projeto, que é de autoria deste deputado e do presidente da Assembleia e
que proíbe a incineração de resíduos em Minas.  Mas, retomando, se a pessoa que
está no supermercado não encontra uma caixa de papelão e não está com a sua
sacola,  o  que  vai  fazer?  Vai  adquirir  uma  sacola.  A lei  buscava  que  ela  fosse
distribuída gratuitamente, até porque o cidadão já paga muito imposto e muita coisa
neste país.

O deputado Adelmo Carneiro Leão -  Primeiro, quero fazer minhas as justificativas
apresentadas pelos deputados Gilberto Abramo e André Quintão. Votamos contra o
veto,  em  primeiro  lugar,  por  coerência,  já  que  toda  a  Assembleia  votou
favoravelmente ao projeto de lei. Em segundo lugar, em defesa do consumidor. Os
deputados Rômulo Viegas, Fabiano Tolentino, Liza Prado, enfim, qualquer um de nós,
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ao fazer uma compra em um supermercado, fica sem saber o que fazer se lá não
houver a sacolinha. Ela está disponível para a venda, e ainda não temos a cultura de
levar a descartável ou de carregá-la para o supermercado. Ou seja, ao manter o veto
nessas condições, se a Assembleia de Minas não tomar medidas para oferecer algo
em defesa do consumidor, em vista desse veto, o que estaremos fazendo é onerando
o consumidor sem nenhuma alteração significativa em relação ao meio ambiente, já
que  a  sacolinha  poderá  ser  vendida  nos  supermercados.  Portanto,  também  fui
contrário ao veto e favorável à lei que foi votada aqui por todos os deputados.

O deputado Lafayette de Andrada - Gostaria apenas de expor as razões do veto. As
discussões feitas aqui, embora reais, fogem um pouco ao escopo do projeto. O que
aconteceu foi que há algum tempo a Assembleia - se deveria ou não tê-lo feito é outra
discussão - proibiu a distribuição gratuita de sacolinhas nos supermercados, porque
em  todos  os  locais  eles  forneciam,  por  segundo,  uma  quantidade  absurda  de
sacolinhas. Essa é a verdade. Aí, a Assembleia entendeu de proibir essa distribuição.
Mas a compra é facultativa. O que ficou proibido foi o fornecimento, porque, por hora,
eram fornecidas  toneladas  de sacolinhas.  Agora,  não.  Se  o  cidadão quiser,  pode
comprar a sacolinha; o que está proibido é o fornecimento. Só queria dizer, então,
que a discussão neste momento não é se a sacolinha é biodegradável ou se essa
proibição é a favor ou não do consumidor. O que acontece é que foi paralisado um
fornecimento  gigantesco  para  se  dar  início  a  um  fornecimento  facultativo.  Essas
foram  as  razões  do  veto,  que,  por  isso  mesmo,  todos  votamos  e  acabamos  de
aprovar. Portanto, a compra da sacolinha permanece facultativa; o cidadão que quiser
pode adquiri-la. O que acabou foi o fornecimento gratuito. Achei importante fazer essa
explicação, presidente.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, eu queria dizer que foi feito um acordo com
o  deputado  Alencar  para  enviar  outro  projeto.  Nós,  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor, entendemos que não se deveria cobrar porque faz parte do serviço do
supermercado fornecer as sacolas. Nós chegamos na reunião pensando, realmente,
que estávamos preocupados com o meio  ambiente,  porém, de um lado estava a
empresa de plástico, e, de outro, a biodegradável, que não é biodegradável nada. E
nós, com a maior boa intenção em fazermos uma legislação que realmente cuidasse
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do meio ambiente, percebemos que não há lugar para poder tratar as sacolinhas.
Mas já existe, por parte das pessoas, certa cultura, um processo educativo, que foi
um grande avanço. Por isso votei dessa forma e espero podermos apresentar um
projeto sem ter lobby, sem ter cartel, de forma que o consumidor também não venha a
custear esse serviço.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, a nossa posição em relação a esse
veto, de certa forma, alinha-se com a vontade popular. Isso porque, desde que em
Belo Horizonte se passou a comprar a sacolinha... Isso fere, deputada Liza Prado, o
direito do consumidor, porque é venda casada e está vedado pela lei. Ou seja, você
vai ao supermercado e, se quer levar sua compra em sacola, você tem de comprá-la.
É  uma  venda  casada  condenada  já  pela  lei.  Mas  em  Belo  Horizonte,
lamentavelmente, essa lei foi aprovada. A pergunta que faço é: nós temos sacos para
acomodar o lixo reciclável? Não temos. O que as famílias faziam? Usavam aquela
sacolinha do supermercado para dispensar o lixo caseiro. A partir  do momento em
que não se tem mais essa sacolinha, deputado Rômulo, o que acontece? Tem-se de
comprar aquele saco preto, reciclado, mas altamente danoso ao meio ambiente. E
quem ganhou com isso? Os supermercados,  que vendem uma sacolinha por  um
preço absurdo. Eu acredito que hoje o produto que mais dê lucro ao supermercado
seja a sacola. Quem ganhou com isso foi o fabricante do saco de lixo, aquele saco
preto, igualmente poluente, que passou a ser consumido num volume muito maior. E,
no entanto, a população continuou no prejuízo. Então, creio que a nossa posição é
coerente.  Essas  sacolinhas  precisam,  sim,  ser  distribuídas  gratuitamente,  e  não
cobradas,  como está  ocorrendo,  porque apenas dois  segmentos estão ganhando,
deputado  Doutor  Wilson  Batista:  o  fabricante  do  saco  que  dispensa  o  lixo  e  o
fabricante da sacola chamada biodegradável, que, aliás, algumas delas, conforme já
constatado  por  estudos,  de  biodegradável  não  têm  absolutamente  nada.  Estão
falsificando até essa sacola, no caso do Município de Belo Horizonte. Agora, vejam a
incoerência  que há.  Você atravessa uma rua  e  entra  em Nova  Lima,  onde você
recebe  a  sacola  normal  em  qualquer  supermercado.  Ou  seja,  você  não  precisa
comprar sacola ao atravessar uma rua e entrar num supermercado que está em Nova
Lima. O mesmo acontece num  shopping de Belo Horizonte, em que parte está em
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Belo Horizonte e parte em Nova Lima. As lojas que estão em Nova Lima despejam
sacolas  à  vontade,  sem cobrar  um centavo,  deputado Duilio  de Castro.  Então,  a
nossa posição é coerente. Precisamos, sim, ficar a favor da população. Não podemos
continuar fazendo com que a população pague por aquilo que é responsabilidade do
supermercado - acomodar o produto para que possa ser transportado. Além disso,
inventaram  agora  aquela  sacolas  retornáveis,  muito  bonitas,  por  sinal,  mas  que
também custam muito caro.  Então,  vamos continuar  na  defesa dos interesses da
sociedade  desta  Casa.  Vamos  continuar  sendo  coerentes  com  os  interesses  da
população. A não aprovação de um projeto como esse é de lamentar, porque quem
ganharia  seria  a  população.  Não  aprovar  um  projeto  dessa  natureza  protege  o
fabricante  da  sacola  chamada  biodegradável,  deputado  André  Quintão;  protege  o
fabricante do  saco plástico  altamente poluente,  destruidor  do meio ambiente,  que
agora é vendido em número muito maior do que era anteriormente, pelas razões já
expostas aqui. Fica aqui, Sr. Presidente, a minha palavra em defesa da necessidade
da aprovação desse projeto.

O deputado Tony Carlos - Havíamos votado e aprovamos, no primeiro momento, o
projeto. E, neste segundo momento, eu tive de votar junto com o bloco, por entender
que passei por um constrangimento semelhante. Se não, vejamos, deputado Adelmo
Carneiro Leão: domingo passado fui ao Carrefour do BH Shopping para comprar uma
pasta de dente - uma apenas -, e, no caixa, para que eu pudesse sair pelo corredor
do  shopping,  teria de comprar uma sacola, na qual,  em vez de caber uma pasta,
deviam caber 50 pastas. Aí o cidadão se sente constrangido no  shopping.  Compro
uma pasta de dente e tenho de sair carregando-a nas mãos. Na verdade, a lei não
pode ter duplo sentido: ou é proibido, ou não é. Então, a partir do momento em que
perdemos a derrubada do veto, e o veto sendo mantido, deputados Adelmo Carneiro
Leão e Bosco, a lei passa a ter duplo sentido. Se eu quiser comprar, posso; se eu não
quiser, não posso. O Parlamento precisa ser responsável ao votar leis: ou pode, ou
não pode. Devolvo a palavra ao presidente, certo de que votei corretamente.

O presidente (deputado Dilzon  Melo)  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.009, que dá nova redação aos arts.
1º e 6º da Lei nº 11.817, de 6/3/1995, tornando obrigatória a emissão de nota fiscal de
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entrada de mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes - ferros-
velhos  e  sucatas.  Esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer.
Designado relator em Plenário, o deputado Glaycon Franco opinou pela manutenção
do veto. Continua em discussão o veto. Não há outros 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 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. A presidência dará
início ao processo; para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação, o veto ao art. 2º.

- Registram “sim”:
Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -
Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - João
Leite - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas
- Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander Borges.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão -  André Quintão - Gilberto Abramo -  Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Sávio Souza Cruz - Tadeu
Martins Leite.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o meu voto não foi registrado.
Votei “sim”.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 33 deputados. Votaram “não” 10

deputados,  totalizando  43 votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno único,  o  Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 22.009. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão,  em turno único,  do Veto Parcial à  Proposição de Lei nº  22.045, que
assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade no serviço
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intermunicipal  de  transporte  coletivo  de  passageiros,  altera  a  Lei  nº  12.666,  de
4/11/1997,  que dispõe sobre a  política  estadual  de  amparo ao  idoso e  dá outras
providências.  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 Rômulo Viegas. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas, para
emitir seu parecer.

O deputado Rômulo Viegas - Antes de ler a fundamentação do parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 22.045, do governador, quero esclarecer a todos os
deputados e a todas as deputadas que esse veto parcial não prejudica em nada os
idosos. É simplesmente uma proposição que foi feita para retirar, deputado Marques,
a gratuidade da cadeira nos veículos  de Minas Gerais para os fiscais  do Estado,
entendendo que eles já têm o transporte do próprio governo. No entanto, às vezes,
conforme diz o próprio governador,  há necessidade de o fiscal entrar no ônibus e
utilizar a gratuidade. Então, o governador quer que seja mantida essa gratuidade para
os fiscais do DER. Ficou claro, deputado Romel Anízio, que isso não traz prejuízo
algum aos idosos. Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.045
Relatório

O  governador  do  Estado,  no  uso  da atribuição  que  lhe  confere  o  art.  90,  VIII,
combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à
Proposição de Lei nº 22.045, que assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que
menciona, gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros,
altera  a  Lei  nº  12.666,  de  4  de  novembro  de 1997,  que dispõe  sobre  a  Política
Estadual de Amparo ao Idoso, e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  591/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 6/2/2014.

Cumpridas  as  formalidades  regimentais,  o  veto  foi  encaminhado  à  Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I,
“b”, do Regimento Interno.

Esgotado o prazo regimental da comissão, a proposição foi incluída na ordem do
dia, sobrestando as demais proposições até sua votação final, ressalvado projeto de
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iniciativa do governador do Estado com solicitação de urgência e prazo de apreciação
esgotado, conforme dispõe o art. 222, § 3º, do Regimento Interno.

Cabe-nos emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 591/2014, o governador do Estado encaminhou a esta
Casa as razões do veto parcial oposto à Proposição de Lei nº 22.045, que assegura
ao  idoso  e  à  pessoa  com  deficiência  que  menciona,  gratuidade  no  serviço
intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei nº 12.666, de 4 de
novembro de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao Idoso, e dá
outras providências.

O veto parcial incidiu sobre o art. 9º da proposição, que tem por finalidade impedir o
transporte gratuito de agente fiscal do Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - DER-MG -, ainda que no exercício de suas funções, nos veículos de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Nas razões do veto, fundamentadas em argumentos de interesse público, o chefe
do Executivo  destaca que a fiscalização dos serviços dos sistemas de transporte
coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros, exercida pelo DER-MG por
intermédio  de  seus  agentes,  é  uma atividade  contínua  e  inerente  ao  indelegável
exercício do poder de polícia do Estado. Destaca que a efetiva fiscalização do serviço
delegado  visa,  primordialmente,  ao  bom  atendimento  dos  usuários,  de  modo  a
satisfazer  as  condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,
atualidade, generalidade e cortesia em sua realização e a manter a modicidade das
tarifas,  na forma e nas condições estabelecidas em regulamento e na delegação.
Além  disso,  ressalta  que  a  fiscalização  permite  que  a  prestação  do  serviço  de
transporte  público  seja  objeto  de  permanente  monitoramento  pelo  Estado,  o  que
resulta  na  observância  de  critérios  para  o  contínuo  aperfeiçoamento  da  sua
realização por parte das delegatárias.

Conclui o governador que a manutenção da atual redação do art. 9º da Proposição
de Lei nº 22.045 dificultará de modo excessivo e, em diversas hipóteses, poderá até
mesmo impedir  a  efetiva  atuação dos agentes  fiscais  de  transporte  e  trânsito  no
interior  dos  veículos  em  operação  nos  Sistemas  de  Transportes  Intermunicipal  e
Metropolitano de Passageiros.
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De fato, as razões trazidas pelo chefe do Executivo para justificar o veto parcial têm
fundamento.  Efetivamente,  a fiscalização dos serviços de transporte intermunicipal
pode ficar  prejudicada caso seja  proibida a gratuidade no transporte dos agentes
fiscais do DER-MG, pois restringiria a atuação do poder fiscalizador do Estado.

Vale ressaltar que o custo dessa gratuidade não é significativo para as empresas de
transporte intermunicipal, haja vista que, habitualmente, os agentes de fiscalização
realizam seus deslocamentos em viaturas do próprio DER-MG. Contudo, conforme
destacado na mensagem do Executivo, em algumas ocasiões, e por fatores diversos,
a  locomoção  dos  fiscais  em  veículos  do  Estado  é  impossibilitada  ou  dificultada,
cabendo, neste caso, a gratuidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 9º da Proposição

de Lei nº 22.045.
Questão de Ordem

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  tendo  em  vista  ausência  de
quórum, peço encerramento de plano da reunião.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial  de logo mais,  às 20 horas,  e para a extraordinária de
amanhã, dia 19, 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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

Sebastião Costa (substituindo o deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança
do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
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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 suspende a reunião.  Às  10h27min,  são reabertos  os  trabalhos com a
presença dos deputados Duarte Bechir,  Rômulo Veneroso e Sávio Souza Cruz. O
presidente informa que a reunião se destina a debater o uso de animais no ensino e
em pesquisas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
as Sras. Sônia Aparecida Cordebelle de Almeida, gerente de Proteção à Fauna e
Flora  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -;  Andrea  Oliveira  Dias  Temponi,
autoridade sanitária  especialista  em  gestão  de políticas  públicas  da  saúde;  Lilian
Maria  Ferreira  Marotta  Moreira,  promotora  de  justiça  e  coordenadora  do  Grupo
Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais; Edna Cardozo
Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-MG; Myrian Morato
Duarte, membro da Comissão de Ética no Uso de Animais da Fundação Ezequiel
Dias; e os Srs. Vitor Márcio Ribeiro, presidente do Comitê de Ética da PUC Minas;
José  Mauro  Granjeiro,  presidente  do  Conselho  de  Controle  Experimental  Animal;
Octávio Augusto França Presgrave, coordenador do Centro Brasileiro de Validação de
Métodos Alternativos; Nivaldo da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária  de  Minas  Gerais;  e  Aldair  Junio  Woyames  Pinto,  vice-presidente  da
Associação Nacional Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - Anclivepa -, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários 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, 18 de março de 2014.
Célio Moreira, presidente - Tiago Ulisses - Rogério Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às  11h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do
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Sinttrocel, Anselmo José Domingos, Gustavo Valadares e Paulo Guedes, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho
do Sinttrocel, 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 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 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 2, do Projeto de Lei nº 621/2011 (relator: deputado Paulo Guedes) e,
em turno único, do Projeto de Lei nº 4.666/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Anselmo  José  Domingos).
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
4.664/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.949, 7.044, 7.045, 7.048, 7.049,
7.050, 7.051, 7.052, 7.053, 7.063,  7.099 e 7.164/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

-  nº  9.187/2014,  do  deputado João Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater e definir, em audiência pública, providências sobre a obra de
asfaltamento da Estrada Caeté - Barão de Cocais.

- nº 9.189/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate  público  com a  finalidade de discutir  a  Lei  nº  12.619,  que dispõe sobre  o
exercício  da  profissão  de  motorista,  altera  a  Consolidação das  Leis  do  Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 9.503, de
23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.709, de 30 de dezembro
de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de
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trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências, e a
sua aplicação integral.

-  nº  9.191/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas pedido de providências com vistas à autorização para início das obras
de pavimentação do trecho da estrada que liga o Distrito de Douradinho ao Município
de Machado, com extensão de 23 km, incluído no programa Caminhos 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.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Anselmo  José  Domingos,  presidente  -  Celinho  do  Sintttrocel  -  Antônio  Carlos

Arantes.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2014

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e Ana
Maria Resende, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, a
presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de  requerimento  da  deputada  Ana  Maria  Resende,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  o
convênio  do  Confaz  nº  38/2012,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de
veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual ou mental ou autistas. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Ana
Lúcia  de  Oliveira,  coordenadora  especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com
Deficiência,  da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social,  representando o
titular  dessa  pasta;  Rafaela  Giglioti,  coordenadora  administrativa  de  Trânsito  do
Detran-MG, representando o chefe desse órgão; Kátia Ferraz Ferreira, presidente do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped; e os
Srs.  Milton  Henriques  de  Oliveira,  conselheiro  do  Conped;  Jackson  de  Oliveira
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Santos, despachante; Rodrigo Maia de Oliveira e Valcir Soares Silva, vereadores da
Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,  e  William  Rogério  de  Souza,  vereador  da
Câmara Municipal de São Lourenço, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência  concede  a  palavra  à  deputada  Ana  Maria  Resende,  autora  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
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 março de 2014.
Liza Prado, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2014
Às  19h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater as
condições de infraestrutura e saneamento básico da Vila Souza Aguiar, localizada no
Bairro Caetano Furquim, em Belo Horizonte, tendo em vista a conclusão das obras
realizadas  pela  Vale  e  pela  Ferrovia  Centro  Atlântica  na  região.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Raimunda Leotéria
da Silva, presidente do Núcleo do Conselho Social e Comunitário dos Bairros Casa
Branca e Caetano Furquim, e Andrea Pereira Froes, gerente regional  de Limpeza
Urbana Leste, representando o Sr. Sidnei Bispo, superintendente de Limpeza Urbana
da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas; e os Srs. Elson Matos Costa, secretário
Municipal  de Administração Regional  Leste,  representando o Sr.  Marcio Araújo de
Lacerda,  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte;  Humberto  Tomicioli  de  Oliveira,
analista de Transporte Público, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, presidente
da BHTrans; Rogério de Abreu Milhorato, gerente do Distrito de Belo Horizonte Leste,
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representando a Sra. Eneida Magalhães de Lima,  superintendente Operacional de
Belo Horizonte da Copasa; Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Júnior, da Paróquia São
Geraldo; Pe. Cássio Ferreira Borges, da Paróquia de Todos os Santos, do Bairro 1º
de Maio; Vinícius  Braga da Silva,  presidente da Associação Famílias  Beira Linha;
Hélcio Borges, gerente de Assuntos Comunitários da Vale; Flávio Rodrigues Pereira,
analista de Relações Institucionais da Ferrovia Centro Atlântica, que são convidados
a tomar assento à mesa. O presidente, deputado Paulo Lamac, 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,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Luzia  Ferreira,  presidente  -  Maria  Tereza  Lara  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 618/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a
exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à
concessão de regime especial de tributação para o contribuinte mineiro do setor de
resinas termoplásticas.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A mensagem em tela encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa beneficiar
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os  contribuintes  mineiros  do  setor  de  fabricação  de  resinas  termoplásticas  com
regime especial  de tributação,  buscando a redução da carga tributária  relativa ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Conforme  exposição  de  motivos,  encaminhada  pelo  governador  do  Estado,  a
medida fiscal  adotada tem por  finalidade fomentar  e  proteger  setor  específico  da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao imposto
mencionado.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os  benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente, de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam
considerados  legítimos.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede
unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS,  ela  faz  com  que  os
contribuintes lá situados concorram, no livre mercado, em melhores condições que os
contribuintes localizados em outras unidades da Federação.

De  forma  a  minorar  os  impactos  negativos  decorrentes  da  guerra  fiscal,  a  Lei
Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas
Gerais, concede ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de medidas protetivas
à economia do Estado quando se verificar a concessão ilegal, por outros estados, de
benefícios referentes ao ICMS. Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei,
deverá  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  adoção
dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso esteja adequada, ratificá-la
em até noventa dias, por meio de resolução.

No caso em questão, foram concedidos benefícios pelos Estados do Rio de Janeiro
e  da  Bahia,  com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  das
empresas  do  setor  estabelecidas  em  Minas  Gerais.  A  concessão  unilateral  de
benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada unidade federativa torna as
condições  de  concorrência  dos  contribuintes  lá  situados melhores do que  as  dos
contribuintes localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução
nos preços das mercadorias.

Buscando  neutralizar  os  efeitos  da  guerra  fiscal,  Minas  Gerais  optou  pela
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concessão  de  benefício  fiscal,  por  meio  de  regime  especial  de  tributação,  às
empresas do setor de resinas termoplásticas, de modo que a carga tributária efetiva
seja  de  3%  (três  por  cento)  nas  vendas  interna  e  interestadual  dos  produtos
industrializados pelo segmento, desde que o conteúdo de importação seja menor ou
igual a 40% (quarenta por cento). Para os produtos industrializados com conteúdo de
importação superior a 40% (quarenta por cento), fica assegurado: a) em operações
interestaduais  destinadas  a  contribuintes,  sujeitas  à  alíquota  de  4%  (quatro  por
cento),  crédito presumido de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor  da
operação; b) em operações internas destinadas a contribuintes, crédito presumido de
5% (cinco por cento) sobre o valor da operação, para as mercadorias tributadas pela
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) e de 4% (quatro por cento) sobre o valor da
operação,  para  as  demais  mercadorias  tributadas com alíquotas inferiores  a 25%
(vinte e cinco por cento). Fica ainda assegurado crédito presumido: a) de forma que a
carga tributária efetiva seja de 3,5% (três vírgula cinco por cento) nas vendas internas
destinadas a contribuintes; b) de forma que a carga tributária efetiva seja de 3,5%
(três vírgula cinco por cento) nas vendas interestaduais destinadas a contribuintes,
não sujeitas à alíquota interestadual estabelecida pela Resolução do Senado Federal
nº 13, de 2012; c) de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da operação,
nas vendas interestaduais destinadas a contribuintes, sujeitas à alíquota interestadual
estabelecida pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia
mineira, este relator entende que a concessão de regime especial em questão deve
ser ratificada por esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido ao setor de resinas termoplásticas, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de resinas termoplásticas,
nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento da fabricação de resinas termoplásticas, 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 618/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo Valadares - Romel Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 620/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha, nos

termos do art.  225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, exposição de
motivos da Secretaria  de Estado de Fazenda a respeito da concessão do regime
especial  de  tributação em  matéria  do  ICMS ao  contribuinte  mineiro  do  segmento
econômico do setor de fabricação de resinas termoplásticas.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
Conforme a mensagem do governador,  a finalidade da medida fiscal  adotada é

fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos
negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros estados da
Federação,  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas à Circulação de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Nos termos do disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
foi encaminhada para a apreciação desta Casa a exposição de motivos da Secretaria
de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão do regime especial de tributação
ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  resinas
termoplásticas. O referido artigo estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-I
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da Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por
meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na
forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da Federação
conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei
complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §
6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da
relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No que tange à mensagem em exame, o regime especial concedido fundamenta-se
no art. 32-A, inciso IX, da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

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

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

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

A exposição de motivos informa que tal regime especial de tributação foi precedido
da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias de resinas
termoplásticas  se  comprometeram  a  investir  no  Estado,  aproximadamente,
R$2.000.000,00 e a gerar 66 empregos diretos. Em contrapartida, por meio do regime
especial,  foi  concedido a essas empresas crédito presumido, resultando em carga
tributária efetiva de 3% nas operações de saída de produtos industrializados, desde
que  o  conteúdo  de  importação  seja  menor  ou  igual  a  40%.  Para  os  produtos
industrializados, com conteúdo de importação superior a 40%, o crédito presumido



756
____________________________________________________________________________

será de 5% sobre o valor da operação, nas saídas em operações internas, e de 2,5%
sobre  o  valor  da  operação,  nas  saídas  em  operações  interestaduais  sujeitas  à
alíquota de 4%.

O referido tratamento tributário, ainda segundo a exposição, não é estendido a todo
o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções que
se comprometeram a realizar investimentos e gerar empregos no Estado. A exposição
explica também que a definição da graduação da alíquota se deu considerando o
benefício oferecido por outros estados da Federação e o impacto na arrecadação.

Diante da necessidade de proteção da economia mineira, em especial da indústria
de resinas termoplásticas, apoiamos a medida ora analisada. Cumpre-nos informar
que  os  regimes  especiais  concedidos  a  empresas  do  setor  constam  da  relação
trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 3º trimestre de 2013,
enviada pela SEF a esta comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 225
da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  fabricante  de  resinas  termoplásticas  por  meio  do  projeto  de
resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  regime especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de  resinas

termoplásticas, 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  fabricante  de  resinas  termoplásticas,  signatário  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 620/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.
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PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 622/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento  econômico  de  indústria  de  cosméticos  e  produtos  de  perfumaria  e  de
higiene pessoal.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
Conforme a mensagem do governador do Estado, a medida fiscal adotada tem por

finalidade  fomentar  e  proteger  setor  específico  da  economia  estadual  sujeito  a
impactos negativos  em decorrência de  políticas  econômicas instituídas  por  outros
estados  da  Federação  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Tendo em vista o disposto
no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi encaminhada para a
apreciação desta Casa exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda -
SEF - a respeito da concessão do regime especial de tributação em matéria do ICMS
ao contribuinte mineiro do setor de indústria de cosméticos e produtos de perfumaria
e de higiene pessoal.

Nos termos do disposto no referido artigo, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da
Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio
de regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e
nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez,
faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da
economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda  benefício  ou
incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não previsto  em lei  complementar  ou convênio
celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o
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expediente com exposição de motivos para a adoção de medida que incida sobre
setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o
disposto no § 2º do mesmo artigo, essa medida deve ser ratificada por esta Casa no
prazo  de  90  dias,  por  meio  de  resolução.  Nos  termos  do  §  6°  do  mencionado
dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das
medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No  caso  específico  da  mensagem  em  estudo,  o  regime  especial  concedido
fundamenta-se no art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

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

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

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

Além  disso,  conforme  a  citada  exposição  de  motivos,  tal  regime  especial  de
tributação foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, no qual as empresas
fabricantes  de  cosméticos  e  produtos  de  perfumaria  e  de  higiene  pessoal  se
comprometeram  a  gerar  novos  investimentos  e  empregos  diretos  e  indiretos  no
Estado.

Em contrapartida, por meio do regime especial, foi concedido a essas empresas o
seguinte tratamento tributário:

carga tributária efetiva de 3%, por meio da concessão de crédito presumido, relativo
ao ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados relacionados na cláusula
primeira do protocolo de intenções e no Anexo Único do regime, nos termos do art.
75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a
todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções.
Além disso, apesar de prevista na legislação mineira, a medida é concedida mediante
regime especial, de forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte,
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podendo,  ainda,  dar  ensejo  a  cargas  tributárias  diversas  conforme o  produto  e o
segmento  econômico.  A análise  do  tratamento  tributário  a  ser  concedido,  ainda
segundo o mesmo documento, avaliará não só o benefício oferecido à empresa por
outra unidade da Federação como também o impacto na produção mineira, tendo em
vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como
o impacto na arrecadação de receita pelo Estado caso o benefício seja estendido a
outros fabricantes dos mesmos produtos.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório
trimestral enviado a este Parlamento, mais precisamente do relatório do 4º trimestre
de 2013, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos necessária a medida
de proteção da economia mineira e de fomento da indústria de cosméticos e produtos
de perfumaria e de higiene pessoal.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  de  fabricação  de  cosméticos  e  produtos  de  perfumaria  e  de
higiene pessoal por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de cosméticos

e produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 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  fabricante de  cosméticos e produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, signatário 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 622/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Romel Anízio Gustavo Valadares.
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PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 623/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial  de  tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento econômico de indústria de celulose, papel e produtos de papel.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie
à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para a adoção de
medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do
referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de
resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio
trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do governador em
exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção
de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico de indústria
de  celulose,  papel  e  produtos  de  papel  contra  benefícios  fiscais  irregularmente
concedidos por outro estado, relativamente ao ICMS.

Os citados benefícios foram concedidos pelo Estado do Espírito Santo, por meio do
Decreto nº 1.951-R, de 25 de outubro de 2007, que instituiu o Programa de Incentivo
ao  Investimento  no  Estado  do  Espírito  Santo  -  Invest-ES  -  e  concedeu  crédito
presumido nas operações interestaduais até o limite de setenta por cento do valor do
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imposto devido mensalmente.
Conforme descrito na exposição de motivos da SEF: “A utilização de tais programas

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

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o
sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de
prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que
sejam considerados legítimos.

Além disso,  também conforme ressalta a  exposição de motivos,  as  concessões
acima mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do
ICMS, afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e
na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos alerta ainda que a reação do governo estadual deve ser
rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado.
Justifica a concessão de regime especial de tributação - RET - para as empresas do
setor  de  indústria  de  celulose,  papel  e  produtos  de  papel  que  comprovadamente
estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalarem
em Minas Gerais  em face de benefícios  concedidos por  outro estado,  bem como
informa que já foram concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito
presumido,  implicando  recolhimento  efetivo  de  5%  nas  vendas  dos  produtos
industrializados no Estado.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório
trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  quarto
trimestre de 2013, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de
1975.

Diante dos argumentos apresentados entendemos necessário o estabelecimento do
regime especial de tributação, objetivando a proteção da economia mineira por meio
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do restabelecimento da competitividade do setor produtivo em análise.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente
à concessão de crédito presumido ao setor de indústria de celulose, papel e produtos
de papel, conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria de celulose,

papel e produtos de papel, 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 indústria de celulose, papel e produtos de papel, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  estado,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 623/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Valadares - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 627/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  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
de fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  13/3/2014,  vem  a  proposição  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
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Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie
à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para a adoção de
medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do
referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de
resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio
trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
os quais elas incidiram.

Tendo  como  fundamento  o  artigo  acima  referido,  a  mensagem  em  exame  do
governador encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a
adoção de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do setor de fabricação de
tecidos  especiais  e  artefatos  têxteis  contra  benefícios  fiscais  irregularmente
concedidos por outro estado, relativamente ao ICMS.

Os citados benefícios foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da
Lei  nº  5.636,  de  6 de janeiro de 2010,  que dispõe sobre  política  de  recuperação
industrial regionalizada e concede regime especial de tributação para aquele setor, de
forma que a carga tributária efetiva seja de 2% .

Conforme descrito na exposição de motivos da SEF:
“A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas
unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o
recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos
estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais”.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o
sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de
prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que
sejam considerados legítimos.

Além disso,  também conforme ressalta a  exposição de motivos,  as  concessões
acima mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do
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ICMS, afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e
na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos alerta ainda que a reação do governo estadual deve ser
rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado.
Justifica a concessão de regime especial de tributação para as empresas do setor de
fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis que comprovadamente estiverem
sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalar em Minas
Gerais em decorrência de benefícios concedidos por outro estado.  Informa que já
foram concedidos alguns regimes especiais,  os quais  instituem crédito presumido,
implicando  carga  tributária  efetiva  de  2% nas  operações  internas  de  saídas  dos
produtos relacionados,  desde que com conteúdo de importação menor  ou igual  a
40%.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório
trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  quarto
trimestre de 2013, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de
1975.

Diante dos argumentos apresentados entendemos necessário o estabelecimento do
regime especial de tributação, objetivando-se a proteção da economia mineira por
meio do restabelecimento da competitividade do setor produtivo em análise.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de  crédito  presumido ao setor  de  fabricação de  tecidos  especiais  e
artefatos têxteis, conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de tecidos

especiais  e  artefatos  têxteis,  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 fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
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incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  estado,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 627/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Sebastião Costa -Romel Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 628/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  628/2014  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de
regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de

fabricação  de  brinquedos  prejudicado  em  sua  competitividade  ou  impedido  de
instalar-se em Minas Gerais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2014, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011.

Fundamentação

A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem em epígrafe visa
submeter  à  apreciação desta  Casa medida fiscal  relativa  à  concessão de regime
especial  de  tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do
setor de fabricação de brinquedos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975,

que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências. A medida intenta proteger a economia mineira contra benefícios fiscais
irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

O disposto no referido dispositivo de lei faculta ao Poder Executivo a adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado  na  hipótese  de  outra
unidade da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação
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específica, determinando que o expediente com exposição de motivos para a adoção
de  medidas  que  incidam  sobre  setor  econômico  deve  ser  enviado  à  Assembleia

Legislativa  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF.  Além  disso,  o  mesmo
comando normativo estabelece que tal medida deve ser ratificada por esta Casa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução, cabendo à SEF, ainda, o envio trimestral à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram.

A exposição de motivos da SEF justifica a citada concessão do regime especial ao

setor  beneficiado  em  razão  de  concessão  irregular  de  benefícios  fiscais  pelos
Estados do Rio de Janeiro, do Tocantins e de Rondônia, por meio das Leis nº 5.636,
de 2010, nº 1.201, de 2000, e nº 1.473, de 2005, respectivamente. Salienta, ainda,

que  o  regime  especial  de  tributação  adotado  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  será
concedido  a  todo  o  setor,  de  forma individualizada,  analisado  a  requerimento  do
contribuinte, podendo implicar a aplicação de cargas tributárias diversas, alertando,

também, que a base legal para a concessão do regime especial poderá ser alterada,
seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo mesmo estado,  seja pela
publicação de legislação ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

O governo do Estado justifica a adoção de tais medidas protetivas e neutralizadoras
fundamentando-se  no  argumento  de  que  o  benefício  concedido  pelos  estados
mencionados  contraria  o  disposto  no  art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da

Constituição da República, e no art. 1º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do ICMS, e dá
outras providências. De acordo com a exposição de motivos, os dispositivos citados

visam garantir a harmonia entre os entes federativos ao pretender evitar contextos de
“guerra  fiscal”,  remetendo  a  legitimidade  da  concessão  de  benefícios  fiscais  em
matéria de ICMS à prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz.
Em linhas gerais, o Estado do Rio de Janeiro concedeu, por meio da Lei nº 5.636,

de  2010,  tratamento  tributário  especial,  em  substituição  à  usual  sistemática  de

créditos e débitos fiscais, a estabelecimentos industriais geograficamente delimitados,
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na forma da apuração do imposto devido por meio da aplicação de alíquota de ICMS
no valor de 2% sobre o valor das operações de saída por transferência e por venda,

deduzidas as devoluções, vedado o aproveitamento de qualquer crédito fiscal. Para
esses fins, estabeleceu que a aplicação dos benefícios da referida lei em operação de
importação  fica  condicionada  à  obrigatoriedade  de  importar  e  desembaraçar  as

aquisições  realizadas  no  exterior  e  destinadas  a  unidade  industrial  localizada  no
estado  por  meio  dos  portos  e  aeroportos  fluminenses.  Por  fim,  concedeu  aos
estabelecimentos beneficiados o prazo de 25 anos, a partir da data de publicação da

lei, para a fruição de direitos dela derivados.
Por sua vez, o Estado de Tocantis concedeu, por meio da Lei nº 1.201, de 2000,

tratamento tributário especial, condicionado à utilização da sistemática de créditos e

débitos, a contribuinte do setor de comércio atacadista localizado no estado, na forma
de: crédito fiscal presumido de 75% sobre o valor apurado de ICMS; redução da base
de cálculo nas operações de importação de mercadorias do exterior de forma que a

carga tributária do ICMS resulte da aplicação do percentual de 1% para revenda e 2%
por conta e ordem de terceiros; apropriação de crédito fiscal presumido na aquisição
de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, nos percentuais de 6% e

1%  da  base  de  cálculo  do  ICMS,  obedecidas  as  respectivas  condições  que
estabelece.

Finalmente, o Estado de Rondônia concedeu, por meio da Lei nº 1.473, de 2005,

tratamento tributário  especial a contribuinte do ICMS localizado no estado,  exceto
aquele que realize operações com combustíveis líquidos ou gasosos derivados ou
não de petróleo, na forma de crédito fiscal presumido de 85% do valor do imposto

devido  pela  saída  interestadual  de  mercadoria  importada  do  exterior,  além  do
diferimento do imposto devido pela importação dessa mercadoria para o momento
daquela saída.

Assim, a exposição de motivos defende a reação rápida do governo estadual, a fim
de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal,
fortalecendo o mercado interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de

obra e da produção e, consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado.
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Com esse intuito, foi instituído, por meio do Regime Especial de Tributação - RET -
nº  167/2013,  o  benefício  fiscal  de  utilização de crédito  presumido,  nos  seguintes

percentuais  e condições:  que resulte em recolhimento efetivo de ICMS de 2% do
valor das operações de vendas em operações internas e interestaduais, desde que o
conteúdo de importação do produto seja menor ou igual a 40%; crédito presumido de

5% sobre o valor da operação de venda interna, quando o conteúdo de importação for
maior que 40%. Além disso, nas operações com os produtos relacionados no Anexo I
do referido RET, importados do exterior para comercialização, fica assegurado crédito

presumido, nos seguintes percentuais e condições: 2,5%, sobre o valor da operação
de venda interestadual; e de 4% , sobre o valor da operação de venda interna.

Dessa forma,  entendemos tratar-se de matéria  que cumpriu os  requisitos  legais

para sua tramitação, com motivação necessária e repercussão benéfica à economia
mineira. Por essas razões, consideramos adequado ratificar o regime especial em
análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação em

matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  brinquedos

prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais, na
forma do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  brinquedos  prejudicado  em  sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais, nos termos do art. 225

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do setor
de fabricação de brinquedos  prejudicado  em sua competitividade ou impedido  de
instalar-se em Minas Gerais, considerando a exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 628/2014.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 629/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha, nos
termos do art.  225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, exposição de
motivos da Secretaria  de Estado de Fazenda a respeito da concessão do regime
especial  de  tributação em matéria  do ICMS aos estabelecimentos que promovem
transferências interestaduais de minério de ferro.

Publicada no Diário do Legislativo em 13/3/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18.

Fundamentação
Nos termos do disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

foi encaminhada para a apreciação desta Casa a exposição de motivos da Secretaria
de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão do regime especial de tributação
aos  estabelecimentos  que  promovem  transferências  interestaduais  de  minério  de
ferro. O referido artigo estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-I da Lei nº
6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio de
regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e
nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas
necessárias à proteção da economia do Estado caso outra unidade da Federação
conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei
complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §
6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da
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relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.
O regime especial em exame fundamenta-se no art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975,

alterado pelas Leis nºs 20.540, de 14 de dezembro de 2012,  e 21.016,  de 20 de
dezembro de 2013, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento
minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de
Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de
Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o
art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,
para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e
dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a
apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e
aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração
anterior ao início de vigência do regime especial”.

Segundo  a  exposição  de  motivos,  os  regimes  especiais  são  concedidos  a
estabelecimentos que promovem transferências  interestaduais  de  minério  de  ferro
conforme se segue:

adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da
empresa  de  valor  inferior  ao  preço  de  mercado  e  crédito  presumido  nas  saídas
tributadas, equivalente a 25% do valor do imposto destacado no documento fiscal,
vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros  créditos,  inclusive  aqueles  já
escriturados nos livros fiscais,  na forma prevista pelo art.  32-I da Lei nº 6.763, de
1975, alterada pela Lei nº 20.540, de 2012;

adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da
empresa de valor inferior  ao preço de mercado e substituição total ou parcial dos
créditos  pelas  entradas  por  percentuais  variados  de  crédito  presumido,  na  forma
prevista pelo art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, alterada pela Lei nº 21.016, de 20 de
dezembro de 2013.

A exposição de motivos salienta que as medidas são concedidas mediante regime
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especial, de forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte, podendo
ainda  dar  ensejo  a  cargas  tributárias  diversas  conforme o  perfil  de  aquisição  de
insumos.

Cumpre-nos informar que os regimes especiais concedidos a estabelecimentos que
promovem transferências interestaduais de minério de ferro, constantes do relatório
relativo ao 4º trimestre de 2013, enviado pela SEF a esta comissão, em cumprimento
ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, já foram ratificados por meio
da Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013. Verificamos, no entanto, incorreção
no art. 1º da referida resolução, o qual dispõe sobre a ratificação da concessão de
regime  especial  ao  estabelecimento  que  promova  transferência  interestadual  de
minério  de  ferro,  signatário  de  protocolo  de  intenções  com o  Estado.  Contudo,  a
assinatura de protocolo de intenções não é uma condição exigida pelo art. 32-I da Lei
nº 6.763, de 1975, para a fruição do regime, ao contrário de outros regimes especiais
concedidos  nos termos do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de  1975.  Por  essa razão,
consideramos conveniente a alteração do referido dispositivo da Resolução nº 5.409,
de 2013,  a fim de retirar  de  seu texto a condição acima mencionada.  Com esse
objetivo, propomos o projeto de resolução a seguir.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela alteração da Resolução nº 5.409, de 14 de junho de

2013, que ratifica a concessão de regime especial de tributação ao estabelecimento
que promova transferência interestadual de minério de ferro, por meio do projeto de
resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /...
Altera a Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, que ratifica a concessão de

regime  especial  de  tributação  ao  estabelecimento  que  promova  transferência
interestadual de minério de ferro, 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 - O art. 1º da Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, passa a vigorar

com a redação que segue:
“Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao
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estabelecimento que promova transferência interestadual  de  minério de  ferro,  nos
termos  do  art.  225-A da  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 402/2013.”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.497/2011
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Amigos da Esperança - AAE -, com sede no Município
de Santo Antônio do Rio Abaixo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/5/2011  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.497/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos da Esperança - AAE -, com sede no Município de Santo Antônio
do Rio Abaixo.

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 (registrado em 21/12/2012),
o art. 28 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art.
32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a entidade congênere.
Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
Projeto de Lei nº 1.497/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.444/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/9/2012  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.444/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (registrado em 16/1/2014), o
parágrafo único do art. 2º determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá ao Conselho Municipal de Assistência Social de Betim; e o §
2º do art. 19 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.
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Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nº 1, a fim de incluir no texto o município sede da
entidade.

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

Projeto de Lei nº 3.444/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Guarda  Mirim  Alferes  Tiradentes  de
Betim, com sede no Município de Betim.

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

Tiradentes de Betim, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.543/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa dar
a denominação de Rodovia Carlos Henrique Albuquerque de Oliveira (Caíque)  ao
trecho da rodovia que menciona.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/9/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  15/10/2013,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que o órgão enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  4.543/2013 tem por  escopo dar  a  denominação  de Carlos
Henrique Albuquerque de Oliveira (Caíque) ao trecho da Rodovia MG-132 que tem
início no entroncamento da Rodovia MG-275-B, ligando os Municípios de Cipotânea e
Rio Espera.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de  competência  privativa  da  União  ou  do  município,  podendo  ser  objeto  de
disciplinamento jurídico por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de
31/10/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição.
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Embora não haja óbice à aprovação do projeto de lei em análise, apresentamos as
Emendas nºs 1 e 2, redigidas ao final deste parecer. A primeira dá nova redação ao
art. 1º, a fim de melhor identificar a rodovia a ser denominada.

A  segunda  emenda  suprime  o  art.  2º,  que  prevê  a  instalação  de  placas  de
identificação com a denominação do trecho rodoviário pelo DER-MG, pois essa ação
já faz parte da competência do órgão. De fato, o art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994, que
organiza  a  instituição,  enumera  suas  atribuições,  entre  as  quais  se  desta  a  de
“executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, pavimentação,
conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem sob a jurisdição
ou em outras  rodovias  e portos  fluviais,  mediante  convênio com as entidades  de
direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da
legislação própria”.

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

do Projeto de Lei n° 4.543/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica denominado Carlos  Henrique Albuquerque de Oliveira (Caíque)  o

trecho da Rodovia MG-132 que liga o entroncamento com a Rodovia MG-275-B, no
Município de Rio Espera, ao Município de Cipotânea.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.562/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa dar
denominação à rodovia que menciona.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 3/10/2013 e distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  29/10/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que esta enviasse informações sobre a rodovia a ser denominada.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  4.562/2013  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Paulo
Geraldo Cardoso ao trecho de 34Km de rodovia que liga o trevo da Rodovia MG-446,
no  Município  de  Nova  Resende,  ao  trevo  da  Rodovia  MG-184,  passando  pelo
Município de Conceição da Aparecida.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.
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Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de
1º/11/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, por meio da qual esclarece que a Rodovia 900-AMG-2435, que liga o
entroncamento  com  a  Rodovia  MG-184  à  sede  do  Município  de  Conceição  da
Aparecida,  é  de  circunscrição  estadual  e  não possui  denominação  oficial;  mas  o
trecho seguinte, que liga a sede desse município ao entroncamento com a MG-446,
no Município de Nova Resende, é municipal.

Em decorrência dessa informação, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final
deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, para deixar claro que o
trecho que se pretende denominar é o que faz parte do plano rodoviário estadual.

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

do Projeto de Lei n° 4.562/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominada Rodovia Paulo Geraldo Cardoso a Rodovia 900-AMG-

2435,  que liga o entroncamento com a Rodovia MG-184 à  sede do Município de
Conceição da Aparecida.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.661/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
denominação a trecho da Rodovia MG-230.
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A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 2/11/2013 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  19/11/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que esta enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 4.661/2013 tem por escopo dar a denominação de Geraldo
Ferreira Côrtes ao trecho da Rodovia MG-230 que liga os Municípios de Serra do
Salitre e Rio Paranaíba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras
referências às tradições históricas e culturais do Estado.
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Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de
Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de  20/11/2013,  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por
meio  da  qual  informa  que  o  segmento  que  se  pretende  nomear  já  possui
denominação oficial.

De  fato,  a  Lei  nº  6.415,  de  25  de  setembro  de  1974,  em  seu  art.  1º,  dá  a
denominação de Raulino Cotta Pacheco à Rodovia MG-8, antigo código da Rodovia
MG-230,  que  liga  o  entroncamento  para  o  Município  de  Rio  Paranaíba  com  o
entroncamento  com  a  MG-187,  na  qual  está  compreendido  o  segmento  que  a
proposição em análise pretende denominar.

É importante ressaltar  que, quando se trata de alterar denominação já aprovada
nesta Casa, considera-se iniciativa inadequada, pois uma homenagem pública deve
ser contínua, perpetuando-se ao longo do tempo, em respeito aos homenageados e
aos serviços prestados por eles à coletividade. Esse caráter de perenidade deve ser
desconsiderado  somente  com  o  aparecimento  de  fato  novo  que  desabone  o
homenageado, tornando o tributo inadequado, o que não corresponde ao caso em
tela.  Ademais,  a  simples  troca  de  denominação  banaliza  o  ato  do  Legislativo,
desacreditando as demais homenagens que venham a ser conferidas por esta Casa.

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

ilegalidade do Projeto de Lei n° 4.661/2013.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.670/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
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denominação ao trecho de rodovia que menciona.
A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 7/11/2013 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  3/12/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de
que esta enviasse informações sobre a rodovia a ser denominada.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.670/2013 tem por escopo dar a denominação de Rodovia
Euclydes Marcos Pettersen ao trecho da Rodovia LMG-776 que liga os Municípios de
Itanhomi e Governador Valadares.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às
suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no
§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina
jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de
atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços
à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras



782
____________________________________________________________________________

referências às tradições históricas e culturais do Estado.
Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da
proposição por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  nota  técnica  de
17/12/2013, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -,  por  meio da qual  informa que o trecho que se pretende nomear  não
possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto de lei em análise, apresentamos as
Emendas nºs 1 e 2, redigidas ao final deste parecer. A primeira dá nova redação ao
art.  1º,  a  fim  de melhor  identificar  a  rodovia  a  ser  denominada,  pois  se  trata  da
Rodovia LMG-766 e não da LMG-776.

A segunda emenda proposta suprime o art. 2º, que prevê a instalação de placas de
identificação com a denominação do trecho rodoviário pelo DER-MG, pois essa ação
já faz parte da competência desse órgão. De fato, o art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,
que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a de
“executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, pavimentação,
conservação,  recuperação  e  melhoramento  em  estradas  de  rodagem  sob  sua
jurisdição  ou  em  outras  rodovias  e  portos  fluviais,  mediante  convênio  com  as
entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,
nos termos da legislação própria”.

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

do Projeto de Lei n° 4.670/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominada Rodovia Euclydes Marcos Pettersen a Rodovia LMG-

766, que liga o Município de Itanhomi ao entroncamento com a Rodovia BR-116, no
Município de Alpercata.”.
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EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.803/2013
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Asas,  com  sede  no
Município de Lagoa Santa.

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

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

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

O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Atlética  Asas,  com sede no Município de  Lagoa Santa,  pessoa jurídica de  direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  a difusão de atividades sociais,
cívico-culturais e desportivas.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferece  diversas  modalidades
esportivas de cunho amador, competindo nos respectivos campeonatos.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à

prática esportiva e de lazer dos cidadãos do Município de Lagoa Santa, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.803/2013, em
turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.

Tenente Lúcio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.910/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 613/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Viaduto
Elias Kalil ao viaduto situado no Km 3,2 da MG-424, no Município de Vespasiano.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 20/2/2014 e distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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 4.910/2014 tem por escopo dar a denominação de Viaduto Elias

Kalil ao viaduto situado no Km 3,2 da MG-424, no entroncamento com a Rodovia MG-
010, no Município de Vespasiano.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades. No que diz respeito ao estado, a regra básica está consagrada no §
1° do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui assunto de competência privativa da União nem do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do estado 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
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relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização
da administração pública.

Embora não haja óbice à aprovação da proposição, apresentamos a Emenda nº 1,
redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para adequar o texto à
técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei n° 4.910/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  denominado Viaduto  Elias  Kalil  o  viaduto  situado  no Km 3,2  da

Rodovia  MG-424,  no  entroncamento  com  a  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Vespasiano.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.930/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de Goianá,
com sede no Município de Goianá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.930/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de Goianá, com sede no Município
de Goianá.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da
associação dissolvida; e o § 1º do art. 29 e o art. 46 vedam a remuneração de seus
diretores, conselheiros, mantenedores e associados.

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

Projeto de Lei nº 4.930/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.031/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 29/3/2012,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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  24/4/2012,  a  relatoria  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia que possui o domínio do
bem, para que este informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum
óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.031/2012 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de  Santa  Juliana  imóvel  com  área  de  2.850m²,  localizado  nesse  município  e
registrado sob o nº 6.790, a fls. 93 do Livro 70, no Cartório de Registro de Imóveis de
Araxá.

É  importante  observar  que  o  referido  imóvel  foi  doado  ao  Departamento  de
Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -,  em  1979,  pelo
Município de Santa Juliana. Portanto, como o bem está incorporado ao patrimônio
dessa autarquia, é o DER-MG que deve ser autorizado a fazer a transferência de
titularidade para o município.

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
edificação de prédio para uso da administração municipal, o que irá colaborar para a
melhoria  na  prestação de seus serviços,  beneficiando todos os cidadãos  daquele
município.

Ainda, na Lei Federal nº 8.666, de 1993, o § 1º do art. 17 determina que os imóveis
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doados, cessadas as razões que justificaram esse ato, devem reverter ao patrimônio
da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Em decorrência
disso, os projetos que autorizam doação de imóvel público devem conter cláusula que
determine a reversão do bem ao patrimônio do doador se, em determinado prazo,
não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista.  Assim,  evita-se  que  o  bem  fique
eternamente vinculado ao doador, nunca se incorporando ao patrimônio do donatário.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  encaminhou  a  nota  técnica  de  17/12/2013,  do  DER-MG,  na  qual  a
autarquia se declara favorável à pretendida transferência de domínio, uma vez que
não possui intenção de utilizar o imóvel.

Pelas razões expostas, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
que  autoriza  o  DER-MG  a  doar  o  imóvel  que  especifica  ao  Município  de  Santa
Juliana, incluindo a cláusula de reversão em caso de não cumprimento da finalidade
declarada.

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

do Projeto de Lei nº 3.031/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel com área de
2.850m² (dois mil oitocentos e cinquenta metros quadrados), situado nesse município
e registrado sob o nº 6.790 do Livro nº 2, no Cartório  de Registro de Imóveis de
Araxá.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à edificação de prédio
para uso da administração municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Leonídio

Bouças - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.623/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Carlos Henrique, a proposição em epígrafe pretende alterar
a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

Encaminhado a esta comissão a fim de receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, foi o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Fazenda a fim de que se manifestasse sobre a
conveniência ou não da medida nele prevista.

Atendida a diligência, passamos a fundamentar o parecer.
Fundamentação

O objetivo do projeto é dar nova redação ao caput do art. 11 da citada Lei nº 14.937,
de 2003, de modo a possibilitar que o contribuinte opte pelo pagamento do IPVA em
cota única ou em seis parcelas mensais e consecutivas, diferentemente do limite em
vigor, de três parcelas.

Argumenta  o autor  da matéria  que a inadimplência relativa  ao IPVA é  bastante
elevada, haja vista que, nos três últimos anos, do total de 6,2 milhões de guias desse
imposto, 2,4 milhões não foram pagas em Minas Gerais. Entende o parlamentar que
a proposta apresentada "não alteraria a logística da Secretaria de Estado de Fazenda
e do Departamento de Trânsito do Estado -  Detran-MG, que somente escalona a
liberação do certificado de Registro e Licenciamento de Veículo para os contribuintes
em dia com o tributo a partir do mês de julho, e geraria a possibilidade real de reduzir,
em muito, a inadimplência".

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  exarou  parecer  no  qual  conclui  que  o
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recolhimento  do  IPVA em  seis  parcelas,  no  mesmo exercício  fiscal,  não  torna  a
legislação estadual  incompatível  com  os  preceitos  de  âmbito  federal  que  versam
sobre a matéria, visto que o Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, no uso da
prerrogativa  que  lhe  foi  atribuída  pelo  art.  12,  inciso  X,  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro -  CTB -,  editou a  Resolução nº  110,  de  2000,  que estabelece o  prazo
compreendido  entre  o  mês  de  setembro  e  o  de  dezembro  para  que  os  órgãos
executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal promovam a renovação do
licenciamento dos veículos automotores, condicionada à integral quitação dos débitos
relativos ao IPVA, nos termos do art. 131, § 2º do CTB.

Em que pese ao louvável intento do autor da proposição, cumpre a esta comissão,
no exercício de sua competência regimental de examinar a matéria no que tange a
sua  possível  repercussão  financeira,  levar  em  conta  a  Nota  Técnica  nº  42/2013,
emitida pela Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda -
SEF  -,  corroborada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais.  Nessa  peça,  opina-se  pela  rejeição  do  projeto,  consoante  as
considerações a seguir delineadas.

A Constituição  da  República,  em  sua  Seção  VI  do  Capítulo  I,  dispõe  sobre  a
repartição  das  receitas  tributárias,  assegurando  certa  equivalência  econômico-
financeira entre os entes federados e maior igualdade na repartição dos recursos
tributários. Conclui-se daí que "o imposto, ao ser criado, já pertence a mais de uma
pessoa política e, portanto, a autonomia financeira de uma unidade da federação é
assegurada não apenas pela atribuição de fontes próprias de receitas, mas também
pela garantia da distribuição de parte do produto arrecadado por uma determinada
unidade para outra".

No tocante ao IPVA, conforme disposto no art. 158, inciso III, da Carta Magna, e
reiterado pelo art. 17 da citada Lei nº 14.937, de 2003, pertencem aos municípios
50%  do  produto  da  arrecadação  do  imposto  do  Estado  sobre  a  propriedade  de
veículos automotores licenciados em seus territórios.

Em vista disso, conclui a Superintendência de Tributação do Estado que "a proposta
de ampliação do pagamento do imposto, se implementada, traria impactos negativos
aos  cofre,  não  somente  do  Estado  de  Minas  Gerais,  mas  especialmente  dos
Municípios,  que  apresentam  um  significativo  grau  de  dependência  financeira  em
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relação às  receitas  de  transferência provenientes da  União e do Estado".  Afirma,
ainda, que, "embora o projeto não acarrete renúncia de receita, prejuízos financeiros
poderão advir com a diluição da arrecadação do IPVA ao longo do ano, levando ao
desequilíbrio do fluxo de caixa desses entes federados".

Considerando  informação  fornecida  pela  Superintendência  de  Arrecadação  e
Informações  Fiscais  -  Saif  -  de  que  em  2012  o  percentual  em  quota  única
correspondeu a 38,74% do total do IPVA, sendo igual a 20% em cada uma das três
parcelas,  infere-se,  na  nota  técnica,  que "a  proposta  não  contribuiria  de  maneira
efetiva para a redução da inadimplência, já que o total arrecadado pelo Estado, em
2012,  representou  89,44%  do  total  do  imposto  devido,  e  grande  parte  desse
percentual foi pago em quota única".

Finaliza a argumentação em desfavor do projeto afirmando, com base nos dados de
2012, fornecidos pela Saif, que a aprovação da proposta de parcelamento do tributo
em seis vezes geraria um impacto financeiro negativo no fluxo de caixa do Estado em
torno de R$10.000.000,00, atingindo, destes, R$5.000.000,00 diretamente o fluxo de
caixa dos municípios.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição Projeto de Lei nº 3.623/2012.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Valadares - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis o trecho de rodovia que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na reunião de 2/4/2013, esta relatoria solicitou o encaminhamento da proposição,
nos  termos  do art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se manifestasse
sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.851/2013 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia
MGT-154, com a extensão de 600m, contados a partir do entroncamento da MGT-
154, no km 31,4, até a ponte do Córrego do Capim, no km 32. Autoriza, ainda, a
doação  dessa  área  ao  Município  de  Capinópolis,  para  que  passe  a  integrar  seu
perímetro  urbano  como  via  pública.  Estabelece,  por  fim,  a  reversão  do  bem  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, segundo sua destinação, em três categorias: 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-
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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.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência do
trecho da Rodovia MGT-154 ao patrimônio do Município de Capinópolis não implica
alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  ele  continuará  inserido  na
comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente
sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,
consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas
obras de manutenção e conservação da via pública.

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.

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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  nota  técnica  de  2/8/2013,  do  DER-MG,
declarando-se favorável à pretensão do projeto em exame.
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Por fim, foi  apensado à proposição em análise o ofício de 2/4/2013, da Câmara
Municipal de Capinópolis, informando a descrição exata do trecho da Rodovia MGT-
154 a ser transferido para o município: com a extensão de 600m, do Km 23,6 até a
ponte do Córrego do Capim, no Km 23. Para fazer essa alteração, apresentamos, no
final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto.

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

do Projeto de Lei nº 3.851/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MGT-154, com a extensão de 600m

(seiscentos metros), compreendido entre o Km 23,6 e a ponte do Córrego do Capim,
no Km 23.”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Coromandel os trechos de rodovias que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/6/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na reunião de 17/9/2013, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos do art. 301 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem
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do Estado de Minas Gerais  -  DER-MG -,  para que este se manifestasse sobre a
viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.220/2013 dispõe sobre a desafetação dos seguintes trechos
da  Rodovia  MG-188:  1)  km  inicial  =  340,5  e  km  final  =  344,4;  2)  trecho  do
entroncamento com a BR-352 para Coromandel, jurisdição 18 CRG, Monte Carmelo,
para  Rodovia  AMG-1.805,  extensão  2,5Km,  trecho  do  entroncamento  BR-352-
Coromandel; 3) trecho entre o entroncamento da BR-352 e o limite da zona urbana,
jurisdição 18 CRG, Monte Carmelo.

Autoriza,  ainda,  a  doação dessas  áreas  ao Município  de  Coromandel  para  que
passem a integrar seu perímetro urbano como vias públicas. Estabelece, por fim, sua
reversão ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002, - Código Civil Brasileiro - classifica os bens
públicos, segundo sua destinação, em três categorias: 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
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coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

É importante observar que, por serem bens de uso comum do povo, a transferência
dos  referidos  trechos  ao  patrimônio  do  Município  de  Coromandel  não  implica
alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  eles  continuarão  inseridos  na
comunidade  como  meios  de  passagem  pública.  A  modificação  básica  incidirá
somente sobre a titularidade dos imóveis, que passarão a integrar o domínio público
municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente  federativo  que  assumirá  a
responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação dessas vias públicas.

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.

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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de 26/12/2013, do DER-MG,
declarando-se  favorável  à  pretensão  do  projeto  em  exame.  Para  melhor
esclarecimento, essa autarquia enviou também a Comunicação Interna nº 195/2013,
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identificando os trechos que já se encontram inseridos no perímetro urbano e que, por
isso, devem ser transferidos ao município.

Para fazer a identificação dos trechos de acordo com o DER-MG e adequar o texto
à técnica legislativa, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

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

do Projeto de Lei nº 4.220/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Coromandel os trechos rodoviários que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam desafetados os seguintes trechos rodoviários:
I - 188-EMG-0620 da Rodovia MG-188, a partir do entroncamento com a BR-352B

para Abadia dos Dourados, com a extensão de 2,8km (dois vírgula oito quilômetros);
II  -  188-EMG-0640  da  Rodovia  MG-188,  do  Município  de  Coromandel  até  o

entroncamento  para  Pântano  A,  com  a  extensão  de  5,5km  (cinco  vírgula  cinco
quilômetros);

III  -  900-AMG-1805,  do  entroncamento  com  a  BR-352  até  o  Município  de
Coromandel, com a extensão de 2,5km (dois vírgula cinco quilômetros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coromandel as
áreas de que trata o art. 1º.

Parágrafo  único  -  As  áreas  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrarão  o
perímetro  urbano do Município de Coromandel  e destinam-se à  instalação de via
urbana.

Art. 3º - Os trechos de rodovias objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -

Leonídio Bouças - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  dos  deputados  Ivair  Nogueira  e  Rômulo Veneroso,  a  proposição em

epígrafe  dispõe  sobre  a  desafetação  de  trecho  de  rodovia  e  autoriza  o  Poder
Executivo a doá-lo ao Município de Juatuba.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/7/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na  reunião  de  10/9/2013,  esta  comissão  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
declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico pretendido.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.257/2013 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia
MG-050 compreendido entre a ponte sobre o Rio Paraopeba e o trevo de acesso à
Cervejaria Brahma. Autoriza, ainda, a doação dessa área ao Município de Juatuba,
para que passe a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece, por fim, a
reversão do bem 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, segundo sua destinação, em três categorias: 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.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência do
trecho  da  Rodovia  MG-050  ao  patrimônio  do  Município  de  Juatuba  não  implica
alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  ele  continuará  inserido  na
comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente
sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,
consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas
obras de manutenção e conservação da via pública.

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.

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
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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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais  encaminhou  a  esta  Casa  a  nota  técnica  de  17/12/2013,  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
declarando-se favorável à pretensão da proposição em exame, desde que o trecho
nela considerado seja o compreendido entre o Distrito Industrial de Juatuba e o Km
57,6,  com  a  extensão  de  3,6  km,  por  ser  este  o  segmento  com  características
urbanas.

Acatando essa sugestão, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que
dá nova redação ao art. 1º do projeto.

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

do Projeto de Lei nº 4.257/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1°  -  Fica  desafetado  o  trecho  da  Rodovia  MG-050  compreendido  entre  o

Distrito Industrial de Juatuba e o Km 57,6, com a extensão de 3,6 km (três vírgula seis
quilômetros).”.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.683/2013

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
Vieiras o trecho rodoviário que especifica.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/11/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

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

Na reunião de 28/11/2013, 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 se manifestasse
sobre a viabilidade da matéria.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a
resposta do DER-MG tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.683/2013  dispõe  sobre  a  desafetação  do  bem  público

constituído pelo trecho da Rodovia AMG-2902 compreendido entre o Km 12,45 e o
Km 13,2 e autoriza  sua doação ao Município de Vieiras  para a instalação de via
urbana. Estabelece ainda que, se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na
proposição no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura  pública de
doação, o trecho reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens
públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,
bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e
estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública
específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade
burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do estado,  pois,  enquanto  tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao estado, não têm
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afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível  do poder  público, em relação aos quais  o estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que  as rodovias  são bens de uso comum do povo,  pois  se  destinam ao uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do estado nem
a pagamento por sua utilização.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência do
citado  trecho  da  Rodovia  AMG-2902  ao  patrimônio  do  Município  de  Vieiras  não
implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na
comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente
sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,
consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas
obras de manutenção e conservação da via pública.

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.

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.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do
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povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de
bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

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

do Projeto de Lei nº 4.683/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.725/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o Projeto de Lei nº 4.725/2013 dispõe sobre
“a instalação de delegacias móveis em todos os locais do Estado de Minas Gerais
onde são realizados grandes eventos, como ginásios esportivos, entre outros”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
cabe a esta comissão emitir parecer sobre a proposição quanto à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.725/2013  pretende  tornar  obrigatória  a  instalação  de

delegacias móveis nos estádios esportivos e demais locais onde se realizam eventos
com grande aglomeração de pessoas no Estado. Para tanto, a proposição determina
que  a  Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública  designará,  no  mínimo,  um
delegado e uma equipe com número de investigadores suficiente, de acordo com a
quantidade de espectadores que o local do evento comportar.

O projeto estabelece, ainda, que as despesas dele decorrentes correrão por conta
das dotações orçamentárias destinadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública
e que sua regulamentação caberá ao Poder Executivo.

De plano, é de se ressaltar que o projeto padece de impropriedade técnica relativa
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à nomeação equivocada de órgão que não compõe a  estrutura  administrativa  do
Estado. Com efeito, o órgão estadual responsável pela implementação de políticas de
segurança pública é a Secretaria de Defesa Social.

Isto  posto,  saliente-se  que  a  competência  para  a  organização  do  serviço  de
atendimento prestado nas delegacias de polícia é tema afeto à legislação estadual,
dado que esses serviços públicos são prestados pela Polícia Civil. É o que se conclui
a partir do disposto no art. 144, §§ 4º, 6º e 7º, da Constituição Federal, que atribuem à
Polícia Civil - órgão subordinado ao governador do Estado - a competência para a
apuração  de  infrações  penais,  exceto  as  militares,  e  que  a  lei  disciplinará  sua
organização  e  o  seu  funcionamento,  de  maneira  a  garantir  a  eficiência  de  suas
atividades.

Entretanto, a inauguração do processo legislativo que venha versar sobre o tema
cabe exclusivamente ao governador do Estado, por força do disposto no art. 66, III,
“f”, combinado  com  o  art.  90,  XIV,  da  Constituição  do  Estado.  Com  efeito,  o
funcionamento de delegacias de polícia do Estado - mesmo aquelas ditas móveis - e
o número de servidores destacados para o atendimento ao  público  imbrica-se na
economia  interna  da  administração  do  Estado,  pois  demanda  disponibilização  de
recursos humanos, físicos e financeiros para tanto.

Ou seja, as normas veiculadas no projeto tratam da organização da administração
direta estadual e, portanto, impedem que o processo legislativo seja inaugurado por
outro  ator  que  não  o  governador  do  Estado,  sob  pena  de  irremissível
inconstitucionalidade formal.

De seu lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF - alinha-se no
mesmo sentido, como ficou consignado no julgamento da ADI nº 1.144/RS (Rel. Min.
Eros  Grau,  DJ de  8/9/2006).  Naquela  oportunidade,  o  STF  declarou  a
inconstitucionalidade de lei  do Rio Grande do Sul  em razão do vício de iniciativa
parlamentar na inauguração do processo legislativo, uma vez que o respectivo projeto
de lei tratava de matéria tipicamente administrativa.

Por outro prisma, é de ressaltar que a proposição em apreço incide igualmente em
vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que contrasta com o disposto no
art.  165,  III,  da  Constituição  Federal,  que  reserva  a  iniciativa  legislativa  sobre
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orçamentos  públicos  ao  chefe  do  Poder  Executivo.  Isso  porque os  comandos  da
proposição, de aplicação mecânica e automática, indubitavelmente criam despesas
para  o  Poder  Executivo  e,  assim,  limitam  a  iniciativa  para  elaboração  da  lei
orçamentária  estadual.  Com  a  mesma  orientação,  o  entendimento  firmado  no
julgamento  pelo  STF  na  ADI  nº  1.689/PE  (Rel.  Min.  Sydney  Sanches,  DJ de
2/5/2003).

Como a proposição em apreço é de autoria de parlamentar, ela padece de vício de
iniciativa que lhe empresta o caráter de inconstitucionalidade formal e impede sua
tramitação.

Conclusão
Dessa forma, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 4.725/2013.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Leonídio Bouças - Duilio de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.948/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre
a divulgação da campanha 'Coração Azul' contra o tráfico de pessoas no Estado de
Minas Gerais”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 28/2/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, para receber parecer.

Compete agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  a  constitucionalidade  e  a
legalidade da proposta.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  estudo  pretende  tornar  obrigatória,  nos  prédios  públicos

localizados no Estado e em locais visíveis ao público em geral, a afixação de cartaz
de divulgação da campanha “Coração azul” contra o tráfico de pessoas. Os cartazes
deverão ter tamanho e forma que permitam fácil leitura, com a utilização do símbolo
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da campanha, contendo os seguintes dizeres:  “Campanha Coração Azul  Contra o
Tráfico  de  Pessoas  -  Disque Denúncia:  100  ou  180 -  Liberdade  não se  compra!
Dignidade não se vende! - Denuncie o tráfico de pessoas!”.

Na  justificação,  o  autor  afirma  que  a  proposição  é  uma  “iniciativa  de
conscientização da população na luta contra o tráfico de pessoas e seu impacto na
sociedade.  A campanha  busca  encorajar  a  participação  em  massa  e  servir  de
inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas”.

É  oportuno  ressaltar  que  a  mencionada  campanha  mundial  foi  lançada  pela
Organização das Nações Unidas - ONU - em 2009 “para sensibilizar as pessoas para
os milhões de vítimas do tráfico de pessoas e mobilizar apoio para combater esta
forma moderna de escravatura”. A campanha tem como símbolo o coração azul, que
representa  a  tristeza  das  vítimas,  nos  lembra  a  insensibilidade  daqueles  que
compram e vendem seres humanos e demonstra o compromisso da ONU com o
combate ao tráfico de pessoas.

Em 9 de maio de 2013, o Ministério da Justiça e o Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime -  Unodc -  lançaram a versão brasileira da campanha para
mobilizar a sociedade contra esse crime. Com o slogan “Liberdade não se compra.
Dignidade não se vende. Denuncie o tráfico de pessoas", a campanha insere o Brasil
nessa mobilização internacional.

No  que  concerne  aos  aspectos  constitucionais,  que  compete  a  esta  comissão
analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o
processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe
nenhuma restrição neste sentido.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal, no caput do art. 144,
determina que “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”.  Ainda,  no art.  25,  §1º,  prevê que “são reservadas aos
Estados  as  competências  que  não  lhes  sejam  vedadas  por  esta  Constituição”;
contudo,  com  o  objetivo  de  adequar  o  texto  do  projeto  à  técnica  legislativa,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Informamos que a determinação para que o Poder Executivo regulamente a lei no
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prazo de 30 dias foi excluída, em observância ao princípio da separação dos Poderes
e ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal - STF, conforme decisão a
seguir: “O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência
normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência
administrativa  do  Poder  Executivo.  É  que,  em tais  matérias,  o  Legislativo não se
qualifica  como instância  de  revisão  dos  atos  administrativos  emanados  do Poder
Executivo  (...)”.  (RE  427.574-ED,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  julgamento  em
13/12/2011, Segunda Turma, DJE de 13/2/2012.)

Por último, ressaltamos a importância da análise a ser realizada pela comissão de
mérito, com o intuito de verificar a viabilidade e oportunidade do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.948/2014 na forma do Substitutivo n°1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a divulgação da campanha “Coração Azul” contra o tráfico de pessoas
no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público providenciará a afixação, nos prédios públicos situados no

Estado de Minas Gerais, em local de fácil visualização, de cartazes de divulgação da
campanha “Coração Azul” contra o tráfico de pessoas, promovida pela Organização
das Nações Unidas - ONU.

Parágrafo único -  O cartaz a que se refere o  caput deverá conter o símbolo da
campanha e  os  seguintes  dizeres:  “Campanha Coração Azul  Contra  o  Tráfico  de
Pessoas - Disque Denúncia: 100 ou 180”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 18/3/2014, as seguintes comunicações:
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Do deputado Dilzon Melo em notifica o falecimento da Sra. Maria de Lourdes da
Silva, ocorrido em Tiros, em 14/3/2014. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Amanda
Apocalypse Rossi Rios, ocorrido em São Paulo (SP), em 15/3/2014. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2014

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

17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  632/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.030/2014), do governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.031 a 5.034/2014 - Requerimentos nºs 7.402 a
7.418/2014  -  Requerimentos  das  Comissões  de  Segurança  Pública  (3),  de  Meio
Ambiente (2),  de Direitos  Humanos (2),  de Defesa do Consumidor,  de Saúde,  do
Trabalho e da Pessoa com Deficiência (3), da deputada Liza Prado e dos deputados
Fred Costa  e  Celinho do Sinttrocel  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  das
Comissões de Esporte e de Administração Pública - Registro de Presença - Questões
de Ordem; discurso do deputado Doutor Wilson Batista - Registro de Presença - 2ª
Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos:  Requerimento  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  e  outros;
deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de
Segurança Pública (3), de Meio Ambiente (2), de Direitos Humanos (2), de Defesa do
Consumidor, de Saúde, do Trabalho e da Pessoa com Deficiência (3), da deputada
Liza Prado e do deputado Fred Costa;  aprovação -  2ª  Fase:  Questão de Ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência  de  número  regimental  para a
continuação dos trabalhos -  Discussão e Votação de Proposições:  Discussão,  em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.045; manutenção; Declarações
de Voto - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.062;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; Questões de Ordem; discurso
do deputado Lafayette de Andrada;  Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Celinho do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -
Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -
Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio
Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Paulo  Guedes,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Cabo Júlio, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 632/2014*

Belo Horizonte, 14 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,
Projeto de lei que dá denominação ao viaduto de acesso ao terminal de cargas do
Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no
Município de Confins.

A  medida  tem  por  objetivo  homenagear  o  ex-Governador  Ozanam  Coelho,
reconhecidamente  uma  das  mais  importantes  lideranças  políticas  do  Estado  no
século XX.

Levindo Ozanam Coelho nasceu em Ubá, em 17 de maio de 1914. Foi advogado,
diretor do jornal “Folha do Povo”, deputado estadual constituinte, deputado federal e
Governador do Estado de Minas Gerais no período de  5 de julho de 1978 a 15 de
março de 1979.

O ex-Governador,  que faleceu em 30  de  março de 1984,  era  filho  do  Senador
Levindo Eduardo Coelho e de Antonina Gonçalves Coelho.

Ressalto que a importância de Ozanam Coelho na história política de Minas Gerais
justifica a deferência que ora se pretende atribuir à sua memória.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.030/2014
Dá  denominação  ao  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Confins.

Art. 1º - Fica denominado Governador Levindo Ozanam Coelho o viaduto de acesso
ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  localizado  na
Rodovia MG-010, no Município de Confins.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.664/2013, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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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 5.031/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Recreio 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 Recreio o imóvel

constituído  de  terreno  com  área  total  de  1ha  (um  hectare),  situado  no  mesmo
município,  registrado  sob  o  nº  6.260,  a  fls.  69  do  Livro  de  Transcrição  de
Transmissões nº 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
implantação de um polo industrial.

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

Art.  3º  -  O  Município  de  Recreio  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel conforme
mencionada no parágrafo único do art.1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 19 de março de 2014.
Braulio Braz
Justificação: Com a doação do imóvel proposta neste projeto, pretende a Prefeitura

Municipal de Recreio implantar no local um polo industrial de médio porte, que, além
de gerar empregos diretos e indiretos, incrementará a arrecadação de tributos para os
cofres públicos. A autorização pretendida reveste-se de relevante interesse público,
uma vez que serão inúmeros os benefícios, com significativa importância econômica
e social.

Assim, demostrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente e
aplicável à espécie, solicitamos que o projeto seja recebido e submetido à apreciação
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dos nobres pares e ao final aprovado, em tramitação regular.
Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas.
- 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 5.032/2014

Declara de utilidade pública o Centro de Formação para Crianças e Adolescentes -
Instituto Politriz, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Formação para Crianças e

Adolescentes - Instituto Politriz, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: O Instituto Politriz tem como finalidade desenvolver atividades culturais

nas áreas de artesanato, circo, artes cênicas e dança de rua, entre outras, e realizar
atividades de caridade como distribuição de sopa, vestuário, remédios e alimentos a
moradores de rua, visando resgatar sua autoestima e dignidade e reabilitá-los para a
reinserção social.

O Instituto provê também ensino básico e profissionalizante para jovens carentes e
intermedeia o acesso do adolescente ao primeiro emprego através de parcerias com
órgãos públicos ou entidades privadas.

Atua ainda na manutenção de creches, lares para idosos e centros de recuperação
de  dependentes  químicos  e  oferece  atendimento  médico,  dentário,  psicológico  e
jurídico através de projetos assistenciais,  realizados por  meio de parcerias, ou de
trabalho voluntário.

Isto posto, espero contar com o apoio dos nossos nobres pares na 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 5.033/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Rio

Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio
Piracicaba.

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

Radiodifusão Rio Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede
no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Comunitária  de  Radiodifusão  Rio  Piracicaba  para  o  Desenvolvimento  Artístico  e
Cultural,  com  sede  no  Município  de  Rio  Piracicaba.  A entidade  se  encontra  em
funcionamento regular  há  mais  de  um ano e  tem por  finalidade estatutária,  entre
outras, a defesa da democratização da comunicação e da informação.

Tem ainda o  escopo de atender  à comunidade beneficiada,  com vistas  a  gerar
oportunidades para a difusão de ideias,  elementos de cultura,  tradições e hábitos
sociais  da  comunidade;  oferecer  mecanismos para  a formação e  a integração da
comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; prestar serviços de
utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação de jornalistas e
radialistas,  em  conformidade  com  a  legislação  profissional  vigente;  e  permitir  a
capacitação  dos  cidadãos  no  exercício  do  direito  de  expressão,  da  forma  mais
acessível possível.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos
nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.034/2014
Declara de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa -

Grupo Feliz Idade -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à

Pessoa  Idosa  -  Grupo  Feliz  Idade  -,  com  sede  no  Município  de  Conceição  das
Alagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de março de 2014.
Zé Maia
Justificação:  A Associação  Garimpense de  Apoio  à  Pessoa Idosa -  Grupo Feliz

Idade  -  é  uma  associação  jurídica  de  direito  privado,  filantrópica,  de  caráter
assistencial,  educacional,  cultural,  progressiva  e  de  promoção  humana,  sem  fins
lucrativos. Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias

Com sede no Município de Conceição das Alagoas, tem por finalidades a promoção
e a coordenação de atividades de assistência ao idoso, direcionadas à melhoria da
sua  qualidade  de  vida  e  à  construção  de  uma  sociedade  justa  e  solidária;  a
representação junto a instituições, órgãos públicos e privados; e a busca de recursos,
coordenando atividades e iniciativas da comunidade, como feiras e bazares. O título
de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das atividades realizadas, tendo
em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.402/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Delegacia  Especializada  de  Investigação  de  Crimes  contra  a  Fauna pedido  de
informações  sobre  as  atividades  desenvolvidas no  ano de 2013,  com o envio  de
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relatório a essa comissão.
Nº 7.403/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre as licenças ambientais
concedidas  ao  Grupo Vitória  da  União  para  a  implantação  dos  empreendimentos
Vitória Tennis Prime Residence, Montreal Tênis Residence, Vitória Tênis Estância da
Cachoeira, Victoria Golf Residence, Condomínio Represa Ville, Condomínio Recanto
da Serra e Champagne Tênis Residence. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.404/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a assinatura e publicação urgente
de decreto determinando a incorporação da Fundação Educacional  de Ituiutaba à
Uemg. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.405/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a confirmação da liberação de
recursos  estaduais  para  a  construção  de  uma  UTI  neonatal  em  Ituiutaba,  a  ser
instalada no Hospital São José. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 7.406/2014,  da deputada Maria  Tereza Lara e outros,  em que solicitam seja
formulado voto de congratulações com os 32 finalistas do Prêmio ODM Minas. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº  7.407/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de providências para que sejam
convocados para  o curso de formação de soldados os candidatos excedentes do
concurso público regulado pelo Edital nº 12/2012.

Nº 7.408/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao governador  do Estado e à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências para
aumentar o efetivo e melhorar a estrutura da Delegacia Especializada de Investigação
de Crimes contra a Fauna.

Nº  7.409/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de providências para que seja autorizada a convocação dos excedentes do curso de
habilitação de oficiais de 2014.

Nº  7.410/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para apreciação
das denúncias apresentadas pelo Sr. Edivaldo Sales Simplício no que tange a laudo
pericial da Seção Técnica de Perícias de Crimes contra a Vida, da Superintendência
de Polícia Técnico-Científica.

Nº  7.411/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à SRE Metropolitana e à Diretoria da Escola Estadual Professora Maria
Amélia Guimarães pedido de providências para que seja renovada a matrícula do
aluno Adriano Henrique de Oliveira.

Nº  7.412/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências,  acompanhado das
notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  para  que  seja
apurada denúncia do Sr.  Luciano Fiatto,  cidadão de Juiz de Fora, de que estaria
sofrendo invasão de privacidade e que seus telefones fixo e móvel e seu acesso à
internet estariam “grampeados”.

Nº 7.413/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, juiz de direito,
por sua decisão de deferir pedido de interdição da cadeia pública de Miraí.

Nº  7.414/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria da Comarca de Virginópolis responsável pela fiscalização
da atividade policial pedido de providências para apuração de possíveis excessos e
arbitrariedades praticados por policiais militares de Santa Efigênia de Minas contra o
prefeito municipal por ocasião do Carnaval.

Nº  7.415/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de
providências para apuração de possíveis excessos e arbitrariedades praticados por
policiais militares de Santa Efigênia de Minas contra o prefeito municipal por ocasião
do Carnaval.

Nº  7.416/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Presidência  da  Fhemig  pedido  de  providências  para  que  seja
efetuada a transferência de Wesley Gabriel Leite, residente da Casa de Saúde Santa
Isabel, em Betim, para a Casa de Saúde Padre Damião, em Ubá.
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Nº  7.417/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para sanar os
problemas  da  cadeia  pública  de  Miraí  que  causaram  a  interdição  desse
estabelecimento.

Nº  7.418/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao CNJ, à Presidência do TJMG, à Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado,  à  3ª  Câmara  Criminal  do  TJMG e  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias  de  Justiça  de  Defesa dos Direitos  Humanos  e Apoio Comunitário  do
Ministério  Público  Estadual  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  de  cópia  de
correspondência sobre sindicância instaurada em desfavor do Sr.  Fabiano Afonso,
juiz de direito, para apuração de prática irregular da magistratura, especialmente no
que se refere ao tratamento abusivo dispensado a policiais militares.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de
Segurança Pública (3), de Meio Ambiente (2), de Direitos Humanos (2), de Defesa do
Consumidor, de Saúde, do Trabalho e da Pessoa com Deficiência (3), da deputada
Liza Prado e dos deputados Fred Costa e Celinho do Sinttrocel e outros.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte e de Administração Pública.
Registro de Presença

O  presidente  -  Registro  e  agradeço  a  presença,  nas  galerias,  de  alunos  da
faculdade de direito de Conselheiro Lafaiete. Sejam bem-vindos.

Questões de Ordem
A deputada  Luzia  Ferreira  -  Sr.  Presidente,  quero  aproveitar  que  estamos  em

março,  mês em que comemoramos,  deputada Liza  Prado,  o Dia  Internacional  da
Mulher, e fazer uma homenagem a uma mulher que esteve à frente do seu tempo, a
Profa. Edy Bernardes de Faria, de Córrego Danta, Centro-Oeste de Minas Gerais. Ela
foi vereadora no tempo em que as mulheres basicamente se ocupavam da criação
dos filhos, da casa e da família. Ela ousou disputar um mandato eletivo em 1955 e foi
vereadora  por  quatro  legislaturas,  até  1967,  para  nossa  alegria,  porque  nossas
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conquistas  de  hoje  têm  muito  a  ver  com  as  mulheres  que  nos  antecederam  e
ousaram  desafiar  os  padrões  culturais  da  época,  inclusive  o  machismo,  o
patriarcalismo  vigente  na  sociedade.  Ela  foi  eleita,  Sr.  Presidente,  presidente  da
Câmara Municipal de Córrego Danta, de 1963 a 1967, tornando-se a primeira mulher
na história a presidir o Poder Legislativo em Minas Gerais. Quero fazer esse registro
e dizer que hoje temos conquistas, como a igualdade de direitos na lei, temos 50% de
presença  no  mercado  de  trabalho,  somos  reconhecidas  em  todas  as  áreas
profissionais,  e  ainda  temos  o  imenso  desafio  de  sermos  muito  poucas  nos
parlamentos,  menos  de  10%  do  Congresso  Nacional  é  composto  por  mulheres.
Porém temos uma pioneira que, já naquela época, ousou sair do seu conforto, dos
padrões vigentes à época e disputar uma eleição. Quero parabenizar a cidade de
Córrego Danta, que tive o prazer de conhecer outro dia visitando o prefeito, a câmara
municipal,  simpática cidade do Centro-Oeste mineiro.  Lá  tomei  conhecimento,  por
intermédio do seu irmão, da história da vereadora e presidente da Câmara Municipal
de Córrego Danta Edy Bernardes de Faria, a quem todos carinhosamente chamavam
de  Didi.  Além  de  ser  uma  parlamentar,  uma  vereadora,  era  também  funcionária
pública, algo ainda pouco usual à época, além de líder política respeitada na cidade,
outra característica também pouco usual para os padrões da época. Gostaria de ler
depoimentos de pessoas como o do Dr. Dario Tavares, que era de lá, foi deputado
federal  e  secretário  de  Saúde de Minas.  Sobre  ela,  ele  assim  se manifestou:  “O
homem não vale pelo que tem no bolso nem mesmo pelo que tem na cabeça, mas
vale pelo que tem no coração, pelo que pode oferecer aos outros homens, pois a
grande lição da vida é que a morte anula tudo que um homem faz para si,  mas
conserva e multiplica o que ele faz para os outros”. Era com esse entendimento que
ela atuava como cidadã, como líder política e como vereadora. Também no registro
de Inácio Pereira Garcia, dela se disse: “Nunca foi cordeiro diante dos fortes nem leão
diante  dos  fracos.  Tinha  coragem  e  sabia  fazer  justiça”.  Então  quero  dar  esse
testemunho no mês de março, mês em que as mulheres do mundo inteiro chamam
atenção  para  essa  nossa  situação  de  desigualdade  presente  pelo  mundo  afora,
inclusive  no  Brasil.  Queria  dizer  a  esta  Casa,  a  todos  os  mineiros  que  nos
acompanham pela  TV Assembleia  e  especialmente  a  toda população de Córrego
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Danta que eles podem se orgulhar, pois nós nos orgulhamos de ter, na nossa história,
a presença, a atuação e o exemplo de Edy Bernardes de Faria, a nossa querida Didi.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eram essas as minhas palavras.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, aproveito este espaço para dizer que
acabei de receber um telefonema do prefeito de São Francisco, Luiz Rocha Neto,
relatando-me um problema muito grave que está acontecendo na cidade. Com a seca
que assola a nossa região e com o baixo nível da barragem de Três Marias, o nível
de água do Rio São Francisco baixou muito. Hoje o serviço de travessia do Rio São
Francisco para Urucuia, Pintópolis, Brasília, Chapada Gaúcha, Bonfinópolis, Arinos,
enfim, para toda aquela região, foi  interrompido porque as balsas não conseguem
andar mais. Então chegamos num momento muito crítico. Isso também começou a
acontecer na cidade de Manga, onde está havendo uma série de problemas. Há uns
dez dias, houve uma greve dos caminhoneiros. O serviço atrasa porque o rio abaixou,
as balsas engancham e fica um negócio insuportável. Esse serviço de travessia das
balsas já dá muita dor de cabeça. Lá em Manga, já fizemos três audiências públicas
para tratar do assunto, pois o serviço é mal prestado, feito sem segurança, trazendo
uma enxurrada de problemas. E agora, para agravar  ainda mais essa situação, o
nível  do  rio  baixou muito.  Numa situação  como essa,  cabe  tanto  ao  governo  do
Estado como ao governo federal tomarem providências imediatas. Em São Francisco
há licitação de um projeto executivo para construção de uma ponte. O mesmo projeto
se faz necessário na cidade de Manga. Portanto, quero aproveitar este momento para
dizer que estamos no mês de março. Se neste mês o rio chegou a esse nível, com
certeza, quando chegar em maio, junho, julho, agosto até setembro, a tendência é o
rio abaixar ainda mais. É uma situação de extrema emergência. Várias cidades de
Minas Gerais que estão na região Noroeste e Norte de Minas, aquelas que vão de
São Francisco a Brasília até a divisa com o Distrito Federal e Goiás, podem ficar
isoladas devido a esse fato. A estrada que liga São Francisco a Pintópolis, Urucuia,
Arinos, Chapada Gaúcha, Formoso, Buritis, Brasilândia até Brasília, ou seja, vários
municípios  de toda aquela  região correm o  risco de ficarem isolados.  Da mesma
forma, acontece em Manga, pois, além dessa cidade, há, do outro lado, Montalvânia,
Juvenília e Miravânia. Então acho que os governos precisam, nesse momento em
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que a região atravessa essa seca brava, a seca que não assola só o Norte de Minas,
mas  atinge  o  Estado  inteiro,  chegando  a  São  Paulo...  Está  havendo  crise  de
abastecimento  de  água  na  grande  capital  São  Paulo.  Então  é  o  momento  de  o
governo  voltar  as  atenções  para  os  problemas  do  Rio  São  Francisco  e  fazer  a
dragagem do canal, que foi feita numa parte do referido rio, a parte da Bahia, que são
as obras da hidrovia. Hoje aprovaremos um requerimento na FIP São Francisco para
realizarmos duas audiências públicas: uma em Pirapora e outra em São Francisco.
Provavelmente realizaremos mais uma audiência em Manga. Essas audiências serão
para tratar exclusivamente da questão da hidrovia do São Francisco, da questão das
balsas e da construção dessas duas pontes, que são de fundamental importância
para o desenvolvimento  do Norte de Minas e  de  toda aquela  região.  Era  esse o
registro que gostaria de fazer, e agradeço a V. Exa. por ter me cedido esse espaço.

O deputado Rogério Correia - Presidente, serei rápido. Hoje vou externar minha
preocupação relativamente à saúde, mas elogiando. Foi divulgado pelo Ministério da
Saúde  um  dado  importante  referente  ao  combate  à  dengue  no  Brasil.  No  ano
passado falei muito desse assunto, porque acho inadmissível que uma doença e um
problema como a dengue se repita ano a ano sem solução. É óbvio que tem solução.
Em especial se for tratado preventivamente,  como sabemos o que é, é claro que
devemos nos mobilizar nesse sentido. E neste ano é verdade que o tempo ajudou,
pois  houve menos chuva no Brasil  -  no  caso da dengue ajudou,  mas em outros
sentidos atrapalhou muito -, mas houve também um cuidado grande do Ministério da
Saúde, em comum, é óbvio, com os municípios e estados. Tivemos uma queda de
80%  no  índice  de  pessoas  afetadas  pela  dengue.  É  uma queda  bem  grande  e
sintomática. Nos casos de óbito, houve 95% menos do que no primeiro bimestre do
ano passado, época em que temos a maior incidência de dengue. E nos casos mais
graves da doença, a queda foi de 85%. No cômputo geral, houve 80% a menos de
incidência  de  dengue.  É  um dado  a  ser  comemorado,  evidentemente.  Em  Minas
também evoluímos e houve um número menor. Mas também evoluímos menos do
que no Brasil, para variar. Assim como o PIB foi menor, de 0,5%; e o PIB brasileiro foi
de 2,3%. Estou fornecendo dados dos estados brasileiros, para fazer a comparação
do que tem feito um estado e outro e sabermos o que o governo do Estado de Minas
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Gerais está fazendo em determinadas circunstâncias. O PIB mineiro foi de 0,5% em
oposição ao PIB brasileiro, que não foi excelente, mas foi o 3º maior do mundo, de
2,3%. Desemprego: Minas foi o Estado que menos emprego gerou em 10 anos - dado
deste ano - e o Brasil foi um dos países do mundo que mais gerou emprego. Minas
também gerou emprego, mas menos do que o Brasil. Dengue: saiu o resultado hoje,
Minas é o 3º Estado em casos de dengue. Sabem para quem Minas perdeu? Para
Goiás e São Paulo. Não sei se tem a ver com a política dos governos tucanos em
relação à dengue, mas coincidentemente Goiás, São Paulo e Minas Gerais foram os
estados que mais sofreram com a dengue, embora, repito, tenha havido uma queda
substancial no nosso país. Estou chamando a atenção do governo do Estado para
que encare os problemas. Os índices de violência também estão maiores em Minas.
São grandes no Brasil como um todo, é verdade, mas são maiores em Minas. Então,
Minas não está avançando em relação às políticas sociais e econômicas. Deputado
Sávio Souza Cruz, esses são números que não permitem outra análise, a não ser
constatar o descuido do governo do Estado. Há uma política que tem se repetido de
sempre dizer que a culpa é do outro. Se você tem problemas, mas não os assume,
eles não são resolvidos. E o governo de Minas tem agido exatamente nesse molde.
Ele prefere dizer que esses problemas são mundiais ou do Brasil a colocar o dedo na
ferida dos problemas do Estado de Minas Gerais.  Hoje à tarde vamos discutir um
outro projeto que o governo chama de Reinventando o Ensino Médio, mas que está
sendo  chamado  no  Estado,  especialmente  no  interior,  de  Arrebentando  o  Ensino
Médio.  Ele  faz  parte  daquele  projeto  estruturante  Pé  no  Freio  lançado  no  ano
passado pelo governo. Então, já tem a Farra do Mosquito, que é um subprojeto, o
Arrebentando o Ensino Médio e, agora, o Servidor Boia-Fria, referente àquele que vai
à Cidade Administrativa esquentar sua marmita porque não tem restaurante. Tudo
isso faz parte do projeto estruturante Pé no Freio. O governo põe o pé no freio, e
nada avança. E ainda há o subproduto, o subprograma. Essa é a realidade triste do
Estado  de  Minas.  Convido  todos  que  hoje  estão  aqui  para  nos  assistirem,  para
ouvirem  nossa  Comissão  de  Educação,  que  tratará  de  problemas  de  direção  de
escola e das professoras, que já começam a chegar à Assembleia Legislativa. Muito
obrigado.
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O deputado Sávio Souza Cruz - Presidente, quero apenas fazer uma observação. O
deputado Rogério Correia traz a discussão da questão da dengue. Isso me remete a
uma  observação  de  que  os  governos  tucanos  são  conhecidos  pela  opção  pela
meritocracia. A meritocracia tucana levou Minas agora a uma decisão tranquilizadora.
Queria  tranquilizar  o  deputado  Rogério  Correia.  Certo,  deputado  Doutor  Wilson
Batista? Agora, no critério da meritocracia tucana, foi nomeado secretário de saúde,
um  delegado  de  polícia.  Paralelamente,  no  outro  governo  tucano  do  Paraná,  do
governador  Beto  Richa,  foi  nomeado  um  oftalmologista  para  a  secretaria  de
segurança.  Isso tudo tem a ver  com a meritocracia  e com a finalidade da pasta.
Deputado Doutor Wilson Batista,  por  que o oftalmologista para uma secretaria  de
segurança? É fácil entender. O oftalmologista cuidará da visão dos policiais para que
eles possam ver melhor os criminosos e assim prendê-los. Por que um delegado de
polícia? Aqui a tranquilização ao deputado Rogério Correia. O delegado de polícia e
secretário  de saúde em Minas é a nossa garantia  de que o mosquito da dengue
finalmente será preso. O delegado de polícia vai envidar todos os esforços para que
nenhum aedes  aegypti  em Minas Gerais  deixe de  ser  preso.  Assim  prossegue a
meritocracia,  apesar  dos  índices  mencionados  pelo  deputado  Rogério  Correia.
Duzentos e sessenta mil novos empregos no Brasil, em Minas caiu o crescimento, 2%
na taxa de empregabilidade, os tucanos vociferam contra a carga tributária.  Minas
está no topo da carga tributária. É o mais alto ICMS da energia elétrica, é o mais alto
ICMS  nos  combustíveis  e  no  ITCD.  É  o  único  estado  que  criou  a  tal  taxa  de
mineração. Somos campeões de tributação. No crescimento econômico, somos o 22º
lugar, abaixo da média do Brasil. No PIB per capta, estamos no trágico 10º lugar,
perdendo para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Somos o 10º lugar em PIB per capita.
Essa é a nossa situação. No entanto, em endividamento, devo reconhecer que Minas
Gerais é o Estado que mais se endivida entre todos da Federação. Somos campeões
de endividamento  e de  publicidade e propaganda.  Nisso,  continuamos imbatíveis.
Somos campeões da dengue, campeões do crescimento da criminalidade, campeões
de gasto em publicidade. Nossa esperança é de que agora, com um delegado na
saúde, finalmente os mosquitos aedes aegypti sejam todos presos. Muito obrigado.
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O deputado Doutor Wilson Batista - Presidente, art. 164.
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o deputado Doutor Wilson Batista.
O deputado Doutor Wilson Batista - Ele citou o secretário de saúde, do PSD, do

meu partido, ironicamente fazendo um desagravo à pessoa do secretário de saúde
atual por ele ser um delegado. O secretário anterior  era da saúde, era médico. O
Alexandre Silveira é um secretário com visão voltada para todo o Estado de Minas
Gerais.  Programas  exemplares  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  estão  sendo
brilhantemente implantados pelo atual secretário de saúde, que é um delegado com
visão mais  ampla.  Ele é  capaz de ouvir  todas as pessoas, é capaz de fazer  um
trabalho apartidário.  Temos aqui:  Minas Gerais é o segundo Estado no Brasil  que
mais investe em saúde. São 16, 3% de investimentos, enquanto a meta constitucional
é de 12%. Por que não dizer do governo federal que este deveria investir 10% na
saúde, e, lamentavelmente, não investe? Estamos vendo no Rio de janeiro 12 mil
pessoas na fila para fazerem cirurgias ortopédicas e oftalmológicas, enfrentando um
calor  de 37°C,  para  esperar  uma consulta,  não é  nem atendimento.  Tivemos  em
Campinas um mutirão de quase 2 mil pessoas enfrentando filas para fazer cirurgias
de  obesidade  mórbida.  A  saúde  no  Brasil  está  essa  tragédia,  está  esse  caos
implantado pelo governo federal, mas, Minas Gerais tem feito seu dever de casa, tem
feito  seu  trabalho,  com brilhantes  programas.  Temos  demonstrado  para  todos  os
mineiros os resultados atuais da saúde de Minas Gerais. É claro que a demanda é
infinita e os recursos são finitos, mas Minas Gerais, hoje, com o secretário de Saúde
Alexandre  da  Silveira,  tem  trabalhado  brilhantemente  para  todos  os  mineiros.  É
preciso que o deputado Sávio Souza Cruz reconheça que fazer críticas indevidas sem
olhar para o Brasil como um todo é simplesmente uma devoção ao partido, é fazer
naufragar toda a inteligência que ele nos tem demonstrado no dia a dia.

Registro de Presença
O  presidente  -  A presidência  gostaria  de  registrar  a  presença,  na  galerias,  de

integrantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE -, que
participaram na Comissão de Educação. Obrigado pela presença.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da

reunião,  com a  1ª  Fase da Ordem  do  Dia,  compreendendo as  comunicações  da
presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 4.985/2014, do deputado Rogério Correia, ao Projeto
de Lei nº 4.918/2014, do deputado Hélio Gomes, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 19 de março de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  7.407/2014,  da
Comissão de Administração Pública,  7.408/2014,  da Comissão de Meio Ambiente,
7.409 e 7.410/2014, da Comissão de Segurança Pública, e 7.411 a 7.418/2014, 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 Esporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em
18/3/2014, do Projeto de Lei  nº 4.837/2014,  do deputado Neilando Pimenta,  e do
Requerimento  nº  7.202/2014,  do  deputado  Bosco;  e  de  Administração  Pública  -
aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 18/3/2014, do Requerimento nº 7.251/2014,
do deputado Inácio Franco (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel e outros em que solicitam a
convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Partido  Comunista  -  Seção
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Brasileira da Internacional Comunista - PC-SBIC.
Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita às
Superintendências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária  Federal informações
sobre o total de apreensão de drogas, de explosivos e de armas de fogo nos últimos
três  anos  no  Estado,  especificando  os  tipos  e  a  quantidade  de  entorpecentes
apreendidos  em  cada  ano.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita às operadoras
de telefonia móvel providências para que se empenhem na melhoria dos serviços de
telefonia e de acesso à internet prestados à população do Município de Medina. Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  ao
Superintendente da Polícia Federal informações quanto aos nomes, cargos e lotação
dos policiais civis presos em operação realizada para combater a prática de jogos de
azar em cidades do Sul de Minas. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita ao Sr. Ricardo Motta
Pinto  Coelho,  professor  da  UFMG,  informações  sobre  o  estudo  relativo  ao
monitoramento da qualidade da água com base na fauna ictiológica da Lagoa da
Pampulha.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  em  que  solicita  ao  diretor
superintendente do Grupo Vitória da União informações sobre as licenças ambientais
concedidas para implantação dos empreendimentos Vitória Tennis Prime Residence,
Montreal  Tênis  Residence,  Vitória  Tênis  Estância  da  Cachoeira,  Victoria  Golf
Residence, Condomínio Represa Ville, Condomínio Recanto da Serra e Champagne
Tênis Residence. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o



827
____________________________________________________________________________

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento  da  Comissão de Direitos  Humanos em que solicita  à Associação

Quilombola Arapuim, à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, à Federação das
Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais e ao líder quilombola José
Carlos de Oliveira Neto providências para apuração dos fatos atinentes aos conflitos
agrários  em  terras  quilombolas  nos  Municípios  de  Varzelândia  e  Verdelândia,
conforme  notas  taquigráficas  da  reunião  da  referida  comissão  realizada  em
22/1/2014. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita à Presidência da
OAB-MG e à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG providências acerca do
resultado da sindicância instaurada em desfavor do juiz de direito Fabiano Afonso,
com vistas à apuração de prática irregular da magistratura, especialmente no que se
refere  ao  tratamento  abusivo  dispensado  a  policiais  militares.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita à operadora
de telefonia celular  TIM informações sobre a prestação de serviços oferecida aos
consumidores de Vespasiano, em virtude de várias reclamações feitas por clientes
nesse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  ao  Ministério  da  Saúde
informações sobre os procedimentos da tabela do SUS que não tiveram seus valores
reajustados  nos  últimos  10  anos,  bem  como  a  data  do  último  reajuste  de  cada
procedimento.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  à  diretoria-geral  da
Votorantim  Metais  providências  para  que  não  sejam  suspensas  as  atividades  da
unidade da referida empresa localizada em Fortaleza de Minas até que se viabilizem
alternativas ao seu encerramento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.
Oficie-se.
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Requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita ao Comitê
Paralímpico Brasileiro providências para que seja incluído o desporto de surdos nos
programas paraolímpicos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao
Ministério do Trabalho informações sobre a fiscalização do devido cumprimento da
Lei nº 8.213, de 1991, denominada Lei  de Cotas para Deficientes. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao
Ministério  Público  do  Trabalho  informações  sobre  a  fiscalização  do  devido
cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991, denominada Lei de Cotas para Deficientes.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  deputada  Liza  Prado  em  que solicita  à  Comissão  de  Direitos
Humanos da OAB-MG, à Arquidiocese de Belo Horizonte, à Confederação Brasileira
de Futebol e à Conferência Nacional dos Bispos - CNBB - para que manifestem apoio
junto à Presidência da República a fim de que a campanha Coração Azul contra o
Tráfico de Pessoas seja o tema da Copa do Mundo de Futebol a ser realizada no
Brasil. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  do  deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  à  Prefeitura  de  Belo
Horizonte  informações  sobre  o  projeto  de  expansão  do  Metrô,  linha  Lagoinha-
Savassi,  principalmente  quanto  ao  estudo  de  viabilidade  e  ao  impacto  social,
ambiental  e  histórico  da  referida  obra  no  Bairro  Lagoinha.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Questão de Ordem
O deputado Lafayette  de  Andrada -  Sr.  Presidente,  pela  ordem. Queria  pedir  a

recomposição de quórum, pois o veto exige quórum qualificado.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 44 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
22.045, que assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade
no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei nº 12.666,
de 4/11/1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso 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. 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. As deputadas e os deputados que
desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão
“não”. 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 veto ao art. 9º.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus  Filho -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José Domingos  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino
- Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -
Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé
Maia.
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- Registram “não”:

André Quintão - Cabo Júlio - Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, registre meu voto “não”, por favor.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 31 deputados. Votaram “não”  10

deputados,  totalizando  41 votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno único,  o  Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 22.045. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto

O deputado Gilberto Abramo - Presidente, apenas para justificar o meu voto “não”.

Vemos  por  várias  vezes  esta  Casa  aprovar  isenção  de  impostos,  de  taxas  para

empresas e não beneficiar  os  trabalhadores  do  DER, os  fiscais  que pagam suas

passagens,  que  deixam  de  investir  na  educação  de  seus  filhos,  numa  melhor

alimentação de sua família. Então, não justifica mantermos esse veto. Por isso, votei

contrariamente à sua manutenção.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, esse projeto que acabamos de votar está

usando uma nomenclatura do idoso,  do passe do deficiente.  Na verdade,  alguém

apresentou um projeto nesta Casa dizendo que o fiscal do DER não pode usar a

gratuidade no sistema. Então, o projeto simplesmente está garantindo a gratuidade

para o fiscal do DER. Acho até justo, porque de vez em quando ele precisa fiscalizar

os ônibus e tem de adentrar com a carteirinha. Portanto, a manutenção do veto foi

correta.

O presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.062, que estabelece diretrizes e objetivos para a formulação e a implementação da

política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  e  dá  outras

providências.  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.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
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PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.062

Relatório

O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

proposição de lei em epígrafe, que estabelece diretrizes e objetivos para a formulação

e a implementação da política estadual de combate às discriminações racial e étnica

e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  601/2014,

publicada no Diário do Legislativo em 6/2/2014.

Cumpridas  as  formalidades  regimentais,  o  veto  foi  encaminhado  à  Comissão

Especial para receber parecer, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I,

“b”, do Regimento Interno.

Esgotado o prazo regimental da comissão, a proposição foi incluída na ordem do

dia, sobrestando-se as demais proposições até sua votação final, ressalvado projeto

de  iniciativa  do  governador  do  Estado  com  solicitação  de  urgência  e  prazo  de

apreciação esgotado, conforme dispõe o art. 222, § 3º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposição de Lei nº 22.062 objeto do veto parcial oposto pelo governador do

Estado estabelece diretrizes  e objetivos para a formulação e a implementação da

política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  e  dá  outras

providências. Segundo prescreve o caput do seu art. 7º, a Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -

estão autorizadas a concederem bolsas de estudo e bolsas de pesquisa, ensino e

extensão universitária, na modalidade de ensino à distância - EAD -, no âmbito de

projetos e programas provenientes de convênios, acordos e contratos, públicos ou

privados,  para  servidores  públicos,  professores,  tutores  e  demais  envolvidos  nas

ações de que tratam os respectivos instrumentos. Segundo o dispositivo vetado, “os

requisitos  para  a  concessão  das  bolsas  de  que  trata  o  caput serão  objeto  de

deliberação das respectivas universidades” (parágrafo único do art. 7º).
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Na mensagem encaminhada a esta Casa, o governador ressaltou que:

“Essa medida, além de benéfica aos servidores e a diversos agentes da sociedade

vinculados a projetos e programas acadêmicos, mantém o compromisso, por parte do

Estado, com a ampliação e o aprimoramento da sua política de incentivo ao estudo, à

pesquisa e à extensão no âmbito do ensino superior e de pós-graduação.

Entretanto, as bolsas previstas no  caput do dispositivo legal, quando autorizadas,

terão por destinatários servidores públicos, professores, tutores e demais envolvidos

nas ações de projetos e programas provenientes de convênios, acordos e contratos -

públicos ou privados - a respeito dos quais há a necessidade de tratamento uniforme

de  requisitos  mínimos  a  serem  respeitados  pelas  duas  instituições  de  ensino

identificadas na proposição”.

Como salientou o governador, as bolsas em questão são mantidas com recursos do

erário e, por isso, a sua concessão deve observar critérios jurídicos, financeiros e de

gestão pública uniformes, a fim de se evitar que, para um mesmo benefício, sejam

estabelecidos  critérios  e  requisitos  diferentes:  uma  para  cada  universidade.

Argumentou que:

“Entre os diversos aspectos concernentes à matéria, há questões relacionadas aos

critérios  quantitativos  e  qualitativos  de  admissão  dos  servidores  públicos  que

merecem  não  apenas  a  normatização  padronizada,  mas,  também,  controle

concentrado na instância estratégica da gestão e planejamento, de modo a preservar

a isonomia entre os agentes da administração e a compatibilidade dos benefícios com

as diretrizes governamentais”.

Assim,  o  dispositivo  vetado,  a  toda evidência,  geraria  prejuízo  de  duas  ordens:

primeiro,  criaria  obstáculos  na  implementação  da  política  de  ampliação  e  de

aprimoramento do ensino superior no Estado e, em segundo lugar, poderia constituir

afronta  ao  princípio  constitucional  da  isonomia.  Ademais,  o  referido  dispositivo  é

incompatível  com  as  normas  de  organização  e  funcionamento  da  administração

pública estadual, especialmente no que concerne ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei

Delegada nº 180, de 2011, os quais evidenciam a necessidade de participação dos
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órgãos centrais do Poder Executivo no processo de concessão das bolsas de estudo

de que trata o caput do art. 7º da proposição de lei em referência.

Conclusão

Somos,  pois,  pela  manutenção  do  veto  parcial  oposto  à  Proposição  de  Lei  nº

22.062/2014.

Questões de Ordem

O deputado Cabo Júlio - Sr. Presidente, gostaria de mostrar minha discordância e

dizer  que a  Comissão  de Segurança Pública  aprovou agora  um  requerimento  na

audiência  pública,  porque  a  Polícia  Civil  quer  encerrar  os  plantões  da  delegacia

regional do Barreiro, uma região composta de 450 bairros. Querem tirar os plantões

dessa parte de Belo Horizonte, que tem quase meio milhão de habitantes. Aprovamos

esse requerimento e questionamos a Polícia Civil sobre essa atuação. Não podem

fazer isso. Peço encerramento de plano da reunião, uma vez que não há quórum para

votar.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, questão de ordem. Foi lido agora

o parecer. Então, é necessário colocar em discussão, pois há número para discutir.

Para discutir, Sr. Presidente.

O presidente - O veto somente será colocado em discussão se o deputado Cabo

Júlio retirar seu pedido de encerramento da reunião.

O deputado Cabo Júlio - Eu retiro, Sr. Presidente.

O presidente -  Em discussão,  o veto.  Com a palavra,  para  discutir,  o  deputado

Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  Perfeitamente,  Sr.  Presidente.  Fomos

surpreendidos pelo noticiário com a informação de que o governo federal resolveu

cancelar cerca de 800 voos durante a Copa do Mundo. Vou ler rapidamente somente

um  parágrafo  da  notícia:(-  Lê:)  “O  cancelamento  de  cerca  de  800  voos  para  as

cidades-sede da Copa do Mundo pelas companhias aéreas, que terão de se adequar

à restrição do espaço aéreo no País durante os jogos do torneio esportivo, deverá

esquentar a cabeça dos consumidores que compraram suas passagens para esses
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destinos com muita antecedência. Apesar de a venda dos bilhetes para o Mundial

terem começado em junho do ano passado, só na semana passada o Departamento

de Controle do Espaço Aéreo - Decea - divulgou a restrição aérea dos aeroportos das

cidades que abrigarão os jogos”.

Veja,  Sr.  Presidente, há um ano o governo federal  está organizando a Copa do

Mundo, há um ano está fazendo o planejamento da Copa do Mundo, há mais de um

ano as companhias estão vendendo pacotes e passagens para a Copa do Mundo. E,

agora, faltando menos de três meses, vem informar que vários voos não poderão

acontecer.  Voos  para  os  quais  passagens  já  foram  vendidas.  De  acordo  com  o

noticiário, cerca de 14 mil passagens serão canceladas.

Sr. Presidente, quero, mais uma vez, dizer desse amadorismo do governo do PT,
que  ninguém  aguenta  mais.  Só  quero  dizer  que  ninguém  aguenta  mais  esse
amadorismo,  essa  falta  de  planejamento,  essa  incompetência  do  PT.  A Copa  do
Mundo está sendo planejada há mais de um ano, e só agora o governo federal, do
PT, resolve dizer que os voos não podem acontecer. São voos para os quais já foram
vendidas  cerca  de  14  mil  passagens.  Isso  é  um  escândalo,  uma  falta  de
responsabilidade.  É isso  que o  povo  brasileiro  não aguenta  mais,  esse PT,  esse
amadorismo. Temos de ficar livres dele.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado Lafayette de Andrada - Peço encerramento, de plano, da reunião.

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial
de  amanhã,  dia  20,  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.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 18/3/2014

Presidência da Deputada Liza Prado
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Ivair Nogueira - Entrega de Placa - Palavras do Jornalista Hélio Fraga -
Palavras da Sra. Ana Cristina Fraga - Palavras da Presidente - Apresentação Musical
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Fábio Cherem - Liza Prado - Paulo Guedes.

Abertura
A presidente (deputada Liza Prado) - 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  Guedes,  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 jornalista Hélio Fraga por seus
50 anos de exercício profissional dedicados à comunicação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  o Exmo. Sr. Emanuel Carneiro,

jornalista; o Revmo. Sr.  Frei Cláudio, pároco da Igreja do Carmo; e os Exmos. Srs.
Roberto Fagundes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas -
ACMinas; jornalista Hélio Fraga; e  deputado Ivair  Nogueira, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Srs. José Aparecido Ribeiro,

presidente do Conselho de Política Urbana da ACMinas; Antônio da Matta, presidente
da Abav-MG; Vicente Maia do Prado, diretor-presidente da Sindetur; dos ex-atletas
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Wilson  Piazza,  Palhinha  e  Roberto  Arantes;  do  jornalista  João  Carlos  Amaral,
presidente  da  Associação Brasileira  de  Jornalistas  de  Turismo;  e  do  ex-deputado
Ronaldo Vasconcellos.

Saudamos  familiares  e  amigos  dos  familiares  e  registramos  o  recebimento  de
mensagens  que  foram  enviadas  pelos  Exmos.  Prof.  Antonio  Augusto  Anastasia,
governador de Minas Gerais, e Márcio Montes, deputado federal, por meio das quais
parabenizam o homenageado da noite e o deputado Ivair Nogueira pela iniciativa.

Execução do Hino Nacional
O locutor -  Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, apresentado pela

Orquestra Bios - Bombeiros Instrumental Orquestra Show -, sob a coordenação do 1º-
Sgt. Amauri.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Boa noite, cumprimento a deputada Liza Prado, que representa o deputado Dinis
Pinheiro,  meu  amigo,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas
Gerais; o nosso amigo Hélio Fraga, a Ana Maria, sua esposa, a Ana Cristina, filha, e
os netos Rafael e Mariana, o filho Marcelo e a neta Larissa. Cumprimento Emanuel
Carneiro,  ícone da  imprensa mineira,  que representa  a  mídia  e  também a Rádio
Itatiaia, uma das emissoras de maior respeito e tradição em nosso Estado, que muito
tem contribuído para as discussões. É um grande veículo de comunicação de Minas e
de nosso país. Cumprimento também o frei Cláudio, pároco da Igreja do Carmo.

Cumprimento ainda o Roberto Fagundes, presidente da ACMinas, onde estivemos
hoje  com o presidente desta  Casa,  deputado Dinis  Pinheiro,  que ali  proferiu  uma
palestra  sobre  a  importância  da  Assembleia  Legislativa  e  de  alguns  temas  nela
debatidos.  Obrigado,  Roberto,  por  ter  nos  recebido  mais  uma vez naquela  casa.
Cumprimento  também  o  José  Ribeiro,  o  Roberto  Gontijo,  o  nosso  amigo  Wilson
Piazza, as senhoras e os senhores.

É uma honra recebê-los nesta Casa, de tanta história e acontecimentos marcantes
na formação de nosso estado.  Hoje estamos celebrando e homenageando os  50
anos  de  atividade  jornalística  exercidos  pelo  amigo  Hélio  Fraga,  dedicados  à
comunicação. Sem dúvida, um dos ícones mais importantes do jornalismo mineiro,
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formado  nessas  cinco  décadas.  Hélio  Fraga  é  premiado  internacionalmente  pela
qualidade  de  seu  trabalho,  marcado  pela  competência,  pelo  idealismo,  pelo
compromisso social, pela seriedade e dignidade pessoal.

Nascido  em uma fazenda no Município de  Jaraguá,  em Goiás,  em 1937,  Hélio
Fraga mora em Minas Gerais desde sua infância. Vive em Belo Horizonte há mais de
55 anos, cidade que escolheu para constituir sua família, ao lado da educadora Ana
Maria, com quem teve três filhos: Luiz Otávio, Marcelo e Ana Cristina. Tem três netos:
Rafael, Mariana e Larissa.

Em sua trajetória de ininterrupta atividade jornalística, Hélio Fraga já passou pelas
principais redações de Belo Horizonte, entre elas o jornal  Estado de Minas; as TVs
Itacolomi e Alterosa; os semanários Binômio e Jornal de Domingo; o Diário de Minas;
o Correio de Minas; a revista 3 Tempos; e pela redação do jornal Hoje em Dia, desde
a primeira edição,  até o final  do ano de 2012.  No cenário esportivo,  este grande
jornalista foi editor de esportes, chefe de reportagem e editorialista do jornal  Estado
de Minas, além de ter sido também produtor do programa esportivo Bola na Área.

Pelo  semanário  Binômio,  por  duas  vezes  ganhou  o  Troféu  Cid  na  festa  dos
melhores da imprensa, nos anos 1960. Hélio Fraga também foi o primeiro jornalista
mineiro a receber o Troféu Bola de Ouro, no Rio de Janeiro, além do Troféu Gandula,
em São Paulo, por três vezes. Cobriu três Copas do Mundo de futebol: na Inglaterra,
em 1966; no México, em 1970; e na Alemanha Ocidental, em 1964. Nas duas últimas,
foi editor-geral da equipe dos Diários Associados. Com vasta presença no jornalismo
esportivo,  Hélio  assinou,  por  17 anos, a coluna esportiva “Por  dentro do futebol”,
dividindo a página com o escritor Roberto Drumond. É sócio benemérito de vários
clubes,  federações  e  associações  esportivas.  Por  essa  vasta  atuação,  recebeu
diploma do Comitê Organizador das Olimpíadas de Munique, em 1972.

No  segmento  de  turismo,  cultura  e  lazer,  Fraga  destacou-se  pela  criação  do
Caderno de Turismo do jornal  Hoje  em Dia,  ao  qual  dedicou quase 25 anos  de
carreira.  Através  dessa  atividade,  participou  ativamente  de  todos  os  movimentos
ligados à internacionalização do Aeroporto Metropolitano Presidente Tancredo Neves,
em Confins e também à transformação de Belo Horizonte em grande polo de feiras,
eventos e convenções, apoiando as ações do Belo Horizonte CVB, da Belotur e de
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outras entidades diversas. O jornalista tornou-se recordista de prêmios na imprensa
especializada em viagens, com 22 troféus internacionais, destacando-se a Medalha
de Ouro do governo da França no ano de 2002 e oito diplomas de honra da Comissão
Europeia de Turismo. Participou, durante 30 anos, dos maiores congressos mundiais
de  turismo  e  hotelaria  e  conhece  quase  90  países.  Por  tão  grande  atuação  e
reconhecimento,  recebeu  inúmeras  premiações  vinculadas  ao  turismo  nacional  e
internacional.

Já em Minas Gerais, Fraga recebeu as principais condecorações do nosso Estado:
a  Medalha  de Honra  da  Inconfidência,  por  ato do governador  Tancredo Neves;  a
Insígnia  da  Inconfidência,  pelo  governador  Francelino  Pereira;  a  Medalha  Santos
Dumont  e  a  Medalha  Alferes  Tiradentes.  Recebeu,  por  unanimidade  da  Câmara
Municipal, o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte e idêntica honraria nos
Municípios  de  Santo  Antônio  do  Monte,  Curvelo  e  Montes  Claros.  Também  por
unanimidade,  e em reconhecimento  ao  apoio  dado ao turismo no Rio  Grande do
Norte, recebeu, no ano de 1997, o diploma de Cidadão Honorário do Município de
Natal,  além de placas de reconhecimento do governo do Rio  Grande do Norte e
outras entidades do setor.

Além de brasileiro, Hélio Fraga também é cidadão honorário americano do estado
do  Texas,  de  Louisiana  e  de  Orlando.  Com  senso  humanitário  e  em  favor  do
tratamento de pacientes com câncer, Hélio Fraga destinou ao Hospital Mário Penna
toda a renda arrecadada com a venda de vários livros de sua autoria, entre eles  O
menino valente, Bola na área e Ser pai, obras que foram lançadas em mais de 50
cidades mineiras e também em várias capitais. Uma  das  fases  mais  marcantes  da
sua carreira se refere aos 16 anos de atuação na Companhia Energética de Minas
Gerais  -  Cemig  -,  oportunidade  em  que  percorreu  o  interior  de  Minas  Gerais,
trabalhando  nos  programas  de  conscientização  das  comunidades  e  das  escolas
sobre a racionalização do uso da energia. Ainda na Cemig, Fraga foi assessor de
imprensa,  assistente  da  diretoria,  coordenador  da  área  de  comunicação  na
implantação  e  na  inauguração  de  grandes  obras  hidrelétricas,  além  de  ter  sido
responsável por promover encontros regionais de imprensa, buscando valorizar os
profissionais de pequenos jornais e rádios.
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Já no governo de Hélio Garcia, Fraga recebeu a confiança de ocupar o cargo de
secretário adjunto de Minas e Energia, por seu reconhecimento e entendimento dos
assuntos de interesse da pasta. Hélio exerceu vários cargos durante esses 50 anos.
Atuou no Conselho Curador da Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna, no
madrigal renascentista. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais  e  da  Associação  Mineira  de  Cronistas  Esportivos,  além  de  presidente  da
Abrajet-MG, por dois mandatos.

Um exemplo para a sociedade e para a família, Fraga é considerado um grande
homem dentro e fora do lar. Excelente pai, marido e amigo, construiu sua família com
base  na  ética,  na  moral  e  nos  bons  costumes,  ensinando  valores  como
responsabilidade, respeito ao mundo e ao próximo, confiança, seriedade e verdade.
Esses valores acompanham sua família ainda nos dias de hoje, tanto que, com sua
esposa, Ana, tem marcante atuação em movimentos ligados à defesa da família, à
responsabilidade social,  à valorização da cidadania e à conscientização ambiental,
com dezenas de palestras em todas as regiões do Estado.

Hoje continua exercendo sua carreira como jornalista e fundador do blog do Hélio
Fraga, canal que possui mais de 3 mil acessos em mais de 40 países. Certamente,
nosso homenageado é um grande ícone do jornalismo! Uma história de trabalho e de
luta, que nos inspira a acreditar no poder transformador da educação e da cultura,
responsáveis pela formação e pelo desenvolvimento do ser humano. Hélio Fraga é
símbolo de dinamismo e pioneirismo, traços marcantes de todo o seu trabalho. Por
esses  meritosos  feitos,  receba  esta  justa  homenagem  e  o  reconhecimento  desta
Casa. Muito obrigado!

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento a deputada Liza Prado, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  entrega  ao  jornalista  Hélio
Fraga  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os
seguintes dizeres: “Um profissional múltiplo e completo. Assim pode ser definindo o
jornalista e escritor Hélio Fraga, não só pelo volume e pela qualidade de seu trabalho,
mas também pela  diversidade dos veículos  de comunicação em que atuou.  Com
criatividade  e  pioneirismo,  desempenhou  diferentes  funções  em  várias  áreas  do
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jornalismo  e  conquistou  muitos  prêmios  nacionais  e  internacionais.  Há  que  se
reverenciar, ainda, seu engajamento em causas sociais e ambientais, além de seu
envolvimento em campanhas pelo desenvolvimento econômico do nosso estado. Ao
completar  50  anos  de  exercício  profissional,  Hélio  Fraga  recebe  merecida
homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

A presidente - Convido o deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem, para entregar a placa conosco.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Jornalista Hélio Fraga

Boa noite!  Para ganhar tempo, senhores membros da Mesa, meus amigos, que
covardia olhar para um plenário destes e conhecer todo o mundo pelo nome, só não
sei o número da certidão de nascimento. Vocês não podem imaginar a felicidade que
tenho de estar aqui hoje, nesta data tão importante para mim e, pela primeira vez nos
últimos anos, lendo um discurso sem óculos. A cirurgia de catarata custou a mancha
roxa que vocês estão vendo aqui.

A presença de cada um é  muito  importante  para  mim, principalmente  daquelas
pessoas de cuja presença eu nem tinha a certeza, como o Dr. Neylor Lasmar, o Ageu,
o Luiz Chaves, a Leninha, o Piazza, o Palhinha e o Beto, meus queridos amigos, dois
deles, afilhados de casamento.

Fico feliz porque este é um momento especial, talvez seja o último ato público de
minha  vida.  Cafunga  sempre  dizia:  “Se  quiserem  me  homenagear,  façam  isso
enquanto estou vivo.  Depois de morto,  é só coroa de flores. Aí  não me interessa
mais”. Então, por ser um grande momento vivido, sinto-me muito feliz e honrado de
estar aqui falando também em nome de Ana Maria, essa dedicadíssima e admirável
companheira de caminhada nestes 47 anos de casados; dos nossos dois filhos, do
genro  e  da  nora,  e  dos  três  netinhos  que  estão  ali  na  pole  position,  atentos  e
acompanhando o vovô.

Primeiro, é indispensável manifestar a minha gratidão ao deputado Ivair Nogueira,
autor  do  requerimento  e  dessas belíssimas palavras que acabou de proferir.  Não
mereço 5% de tudo que disse. Agradeço também à deputada Liza Prado, que preside
esta solenidade em nome do presidente deputado Dinis Pinheiro, que comandaria
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esta  reunião.  Desejo a  cada um dos parlamentares presentes muito sucesso nas
urnas no dia 25 de outubro. Faço votos para que a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais seja realmente, decisivamente e cada vez mais o poder e voz de todos os
cidadãos, buscando o melhor para cada um dos 853 municípios de Minas Gerais,
focada na educação, na saúde pública, no sistema viário, no saneamento básico, na
defesa do meio ambiente, na mobilidade urbana - que é assunto da preferência do
meu amigo José Aparecido de Oliveira -, na segurança pública - e não temos quase
nenhuma - e na preservação dos direitos humanos.

Agradeço também de todo o coração à Orquestra Bios pela presença nesta noite,
sob o comando do Sgt. Marcelo Santana, que ainda tem algumas surpresas musicais
para nós.

Entre tantos amigos, gostaria de citar alguns especificamente: o Sr. Francisco de
Assis da Silva, meu companheiro de CPOR e meu amigo há 55 anos - que é muito
tempo; Luiz Fernando Perez; Rogério Perez; Erasmo Ângelo; Zé Antônio Neves, da
Cemig; velhos amigos de longos e longos tempos; meus vizinhos de prédio e meus
ex-vizinhos de outros prédios.

Falaria do Poder Judiciário, mas não posso me esquecer de que estão presentes,
na ponta direita em relação à Mesa, o desembargador Roney Oliveira, um dos mais
ilustres membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, gente da melhor qualidade.
Estão  presentes  também  os  advogados  Paulo  Nonato  Passini  e  Ronaldson  de
Oliveira Naves, que são elementos brilhantes de nossa turma de 1965.

Agradeço  também  ao  Ronan  Ramos  de  Oliveira,  o  eterno  "repórter  da  camisa
amarela", e ao goleiro Raul Plassmann, que está hoje em Ponta Grossa, Paraná, com
os times juvenis do Cruzeiro, e me pediu para dar um abraço especial no Ronan,
exatamente por ser uma pessoa que ficou marcada na televisão mineira por usar a
camisa amarela, que era a cor do uniforme do Raul. Muito feliz e honrado, registro a
presença de meus dois irmãos, Jair e Lurdinha, que estão representando a família.
Agradeço ainda a contribuição da equipe do gabinete do deputado Ivair Nogueira pelo
apoio logístico tão importante.

Para respeitar o limite de tempo, que nunca foi meu forte, não posso me alongar
muito, relembrando fatos e contando detalhes. Estava com uma lista com mais de
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200  nomes  para  citar,  mas,  praticamente,  não  poderei  ler  nenhum.  Alguns  dos
presentes foram companheiros  de  ideal  ao longo destes  50  anos.  A maioria  está
ausente, e muitos já faleceram, mas igualmente faço essa lembrança.

Nesta vida, não se faz nada sozinho. E o jornal  Diário é um admirável produto de
amor e solidariedade feito com os esforços de dezenas de pessoas, as mais humildes
possíveis,  assim como revistas, programas de rádio, transmissões ao vivo, mesas
redondas, debates, resenhas e outros. Na felicidade desta hora, não posso manchar
esta solenidade falando de mágoas passadas, injustiças, perseguições e comentário
maldosos. Isso não tem nenhuma importância diante da grandeza deste momento.
Trata-se de percalços da vida, que já passaram.

Não  vou  falar  também  que  nós,  jornalistas,  quase  sempre  recebemos  salários
indignos em relação ao nosso valor, e os atrasos de pagamento muitas vezes são
comuns. Então, o que me moveu para ir adiante? A força de um ideal. Ser jornalista é
ter ideal. Sem isso, não dá. Simplesmente não haveria esta carreira de cinco décadas
e nada disso teria acontecido, se não fosse aquele empurrão inicial, a acolhida do
meu primeiro chefe de redação,  meu guia e mestre,  espelho fiel  da dignidade da
profissão: Guy de Almeida - ele, sempre ele. Guy de Almeida foi o maior garimpeiro
de talentos na imprensa mineira e formou equipes admiráveis, enriquecendo nossas
redações e abastecendo os jornais  e  as  revistas  cariocas e paulistas  com tantos
talentos. Organizado e metódico, enxergando além das aparências, Guy nos ensinou,
a  nós,  com  22,  25,  30  anos,  no  máximo,  a  entender  as  pessoas.  Rigoroso  ao
extremo,  sempre  exigiu  o  máximo de  si  mesmo,  primeiro,  para  depois  exigir  dos
outros e cobrar de seus comandados garra, seriedade, responsabilidade, dedicação
sem limites, nada de comodismo. Corpo mole nunca foi com ele.

Foi Guy quem me abriu as portas da profissão que sempre amei e procurei honrar.
Cheguei  bem  humilde  à  sua  frente,  credenciado  pelas  notas  10  em  Português,
Geografia e História, no Colégio Santo Agostinho, e, então, ele falou: “Volte amanhã
às 14 horas e procure o Vicente” - pessoa que seria o meu primeiro chefe. Foi Guy
quem me ensinou a burilar os textos e às vezes fui obrigado a reescrever tudo, a
procurar novos ângulos sem reclamar; a buscar a verdade de forma incansável,  a
pesquisar todos os fatos, dar chance de resposta aos acusados e procurar, a cada
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dia, apresentar ao leitor a melhor matéria possível e com ótimas fotos. Tudo isso foi
feito com superação, mania de perfeição, devotamento completo.

Encontra-se aqui, na última fila, Luiz Fernando Perez, um dos maiores jornalistas
formados pelo Guy. Ele foi também uma síntese disso pelos cargos que já ocupou.
Guy foi além e ajudou a mim e a outros colegas a moldar o caráter a partir da boa
base  familiar,  a  transformar  a  lealdade  em  alicerce  básico  e  a  assumir
responsabilidade pelos  nossos atos.  Foi  por  isso  que me formei  em direito,  para
conhecer os limites da lei, respeitar para ser respeitado e pensar que as páginas do
jornal pertencem ao nosso único patrão: o leitor e assinante.

Outra  lição  importante:  o  valor  da  família,  alicerce  da  sociedade.  Guy  soube
escolher  bem sua esposa,  Clélia  Bacha  de  Almeida,  admirável  mulher,  que  foi  e
continua sendo a fiel companheira de todas as horas, boas ou más, incluindo-se as
agruras da prisão política em Neves e o exílio, por vários anos, no Chile e no Peru.
Guy teria sido meu padrinho de casamento, e não foi porque estava exilado. Então,
deixamos,  de propósito,  uma linha em branco na certidão.  E aí  estão  seus cinco
filhos, vitoriosos, todos eles, em suas profissões, Beatriz, Arnaldo, presentes aqui, e o
Artur Almeida, que brilha intensamente como editor-geral e apresentador do  MGTV,
na Globo, ou a neta Amanda, trabalhando num grande jornal em Brasília. Professor,
obrigado por tudo. Sem você, não haveria nada disso.

Outra figura admirável, frei Cláudio, o terrível; frei Cláudio, amigo de todas as horas.
O frei Cláudio entrou na minha vida para dela nunca mais sair. Carmelita, holandês de
nascimento, o incansável vigário da Paróquia do Carmo por quatro décadas. É um
homem altamente sensível e generoso, sacerdote 24 horas por dia, culto, escreve e
fala um português impecável - logo ele que falava holandês, uma das línguas mais
difíceis do mundo. Autor de excelentes livros e emocionantes homilias, palestrante
respeitadíssimo, aplaudido de pé, ele é o responsável direto pela maior obra social já
vista na arquidiocese de Belo Horizonte. Que pena não haver nas 285 paróquias da
Grande BH pelo menos 5 ou 10 como ele.

Frei Cláudio sempre esteve à frente do seu tempo. O que o papa Francisco diz hoje
com grande repercussão mundial, frei Cláudio já falava nos anos de 1980 e de 1990:
a Igreja precisa se aproximar mais dos fiéis, precisa parar com as intolerâncias e os
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preconceitos, precisa estender a mão para os mais pobres e indefesos; a Igreja não
pode discriminar nem condenar antecipadamente, os padres precisam ter coragem de
subir às favelas, como ele fez centenas de vezes no Morro do Papagaio. E sugeriu
aos arcebispos e bispos, se não fosse pedir muito, sair dos seus palácios e caminhar
na direção do povo sofrido de Deus. Em vez de terços e novenas, em vez de mil
aves-marias, ele nos pediu mais ação e doação ao próximo.

Aos  80  anos,  frei  Cláudio  esbanja  vitalidade  e  energia,  sendo  cada  vez  mais
admirado e enaltecido pelos seus fiéis; capaz de ser agredido sem revidar, apóstolo
do perdão sem limite, estende a mão aos seus detratores e jamais devolve as pedras
que recebe. Parabéns, frei Cláudio, o senhor não existe!

O deputado Ivair Nogueira já falou muito sobre as redações por onde passei. O Luiz
Fernando e o Rogério Perez e tantos outros amigos foram companheiros de algumas
dessas andanças por aí. O Diário de Minas, por duas vezes - a primeira no começo
dos anos de 1960; depois o Jornal Correio de Minas, a revista 3 Tempos, na Avenida
Olegário Maciel, novamente com o Rui - aonde ele ia me carregava. O semanário
Binômio,  na  esquina  da  Rua  Carijós  com  a  Rua  Curitiba,  um  jornal  corajoso,
independente, que ficou na história da imprensa mineira e desbravou novas fronteiras
na  análise  dos  fatos  e  dos  furos  jornalísticos,  até  ser  depredado  por  tropas  do
exército,  em  1964,  e  asfixiado  economicamente  até  morrer.  Mas,  o  semanário
Binômio segue vivo na nossa memória, José Maria Rabelo sabe disso.

Na sequência, na redação dos estúdios da  Itacolomy,  no alto do Edifício Acaiaca,
participei  de  memoráveis  programas  esportivos,  como  o  Bola  na  Área,  mesas-
redondas, debates com inteligência, sem passionalismo, sem aquela torcida em que
cada  um  defendia  o  seu  clube.  A gente  tinha  J.A.,  X.A.,  Papini,  que  faziam  as
brincadeiras de Atlético, Cruzeiro e América. Mas o  Bola na Área era um programa
seriíssimo. Participação também como redator de programa de notícias na Itacolomy,
no jornal Band Minas,  apresentado entre outras pessoas pelo nosso grande amigo
Jayme Gomide; editor de esportes da Alterosa, canal 2, do mesmo prédio; produtor e
redator de um programa chamado  As Duas Fases do Esporte, no alto da Serra do
Curral, no estúdio da antiga TV Belo Horizonte, canal 12, que foi o embrião da Rede
Globo.  Também com muita honra,  mas por pouco tempo - talvez nem o Emanuel
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saiba  disso,  foi  no  tempo  do  Hamilton  Macedo  -  fui  redator  dos  programas
informativos da Rádio Itatiaia,  poderosa,  queridíssima; participei  do nascimento do
Troféu  Guará  e  suas  primeiras  edições.  Sempre  admirei  o  trabalho  de  Januário
Laurindo  Carneiro,  que  abriu  para  a  rádio  mineira  os  caminhos  de  todos  os
continentes,  e  de  seu irmão  e  sucessor  Emanuel,  cujas  equipes  de  jornalismo e
esportes  são  responsáveis  pelos  espetaculares  índices  de  audiência  e,  o  mais
importante de tudo, pela credibilidade. O que a Rádio Itatiaia fala é lei. Se ela disser
para não ir pelo Anel Rodoviário para não ficar preso no engarrafamento, não vá.

É indispensável lembrar também da assessoria de imprensa e relações públicas do
Palácio da Liberdade, na administração de Magalhães Pinto, tão bem comandada por
Rodrigo Mineiro, corajoso bastante para reformular toda a equipe jornalística e dar
uma guinada de 180o na cobertura dos órgãos do governo. Uma só equipe composta
por Luiz Fernando Perez, Estácio Ramos e vários outros membros para cobrir 12
secretarias de Estado. Hoje, cada secretaria tem em média de cinco a seis jornalistas.

Em  meados  de  1960,  eu  completei  o  curso  de  direito  na  UFMG.  Como  disse
anteriormente, a turma de 1965 deu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais alguns de
seus  mais  brilhantes  e  talentosos  desembargadores,  além  de  notáveis  juízes,
procuradores e mestres de direito e uma belíssima safra de competentes advogados.

Eu nunca esperei isso, mas, um dia, o Estado de Minas convidou-me para ser editor
de esporte e colunista. Podia ser uma rápida e fugaz experiência, algo de uma ou
duas semanas, o tempo que eu aguentaria lá. No entanto, essa passagem durou 20
anos. Fui um dos três últimos corresponsáveis por seus editoriais. Tive a honra de
compartilhar a penúltima página de esportes com o talentoso e inesquecível Roberto
Drummond.  Nossa  equipe  foi  uma  das  mais  capacitadas  da  imprensa  mineira,
imparcial, justa, serena e equilibrada na análise dos lances mais polêmicos. Foi gol
ou não foi? É bom lembrar que, naquele tempo, não havia replay nem nada. Era a
nossa palavra, a foto que tínhamos que definia o ocorrido. Nossa equipe não tinha
medo  de  poderosos  nem  de  desagradar  quem  quer  que  fosse.  É  importante
mencionar que durante todo esse tempo pertenci,  com muita honra e orgulho, ao
quadro dos associados da AMCE.

Muitos nunca souberam que a partir de maio de 1975, quando fui admitido no Indi
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como assessor de relações públicas, escorado num currículo, a maior parte do meu
tempo, mínimo de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, foi dedicada a esse
órgão e depois à Cemig, onde fui assessor de imprensa de 1977 em diante. Somando
a Cemig e o jornal, eu trabalhava 12 horas ininterruptas. O espaço para a família era
mínimo. Costumo dizer que a Ana Maria foi viúva de marido vivo nesse tempo, tal o
meu índice de ausência.

Certamente, a Cemig foi a melhor de todas as experiências. Eu não sabia o que era
trabalhar  numa  empresa  organizadíssima,  competente,  séria,  dedicada,  com
excepcional  grupo de colaboradores,  um time vencedor.  A Cemig  é o  orgulho  de
Minas, e a considero disparadamente a maior e melhor empresa do setor elétrico, tão
abalado atualmente por erros gravíssimos e equívocos da nefasta política energética
do governo federal. A Eletrobras e a Petrobras que o digam. A maior prova de que a
Cemig era minha prioridade número 1 foi quando em junho de 1978 - o Rogério Perez
se lembra disto - deixei de ir à Copa, na Argentina, para coordenar a cobertura da
inauguração da Usina Hidrelétrica de São Simão, no Pontal do Triângulo, no mesmo
sábado em que o Brasil  disputou e ganhou o 3o lugar do mundial contra a Itália.
Então, todos sabiam: prioridade para o Hélio é a Cemig. Fiquei lá até me aposentar,
em setembro de 1991, decorridos 16 anos. Continuo tendo o maior respeito por ela,
assim  como  pela  Forluz,  sua  fundação  de  previdência  privada,  considerada
nacionalmente um modelo de gestão primorosa. O Cemig Saúde,  símbolo de boa
organização,  garante  assistência  integral  a  mais  de  19  mil  participantes  ativos  e
aposentados. Peço ao José Antônio Neves, nosso querido amigo, que leve a eles a
nossa palavra  de  respeito.  Sai  de  lá  há  mais  de  20  anos  e  continuo  tendo pela
empresa a maior estima possível.

A etapa mais longa foi no jornal  Hoje em Dia,  com o lançamento do Caderno de
Turismo, em agosto de 1988. Foram quase 18 anos como editor e mais seis anos
como colunista e consultor, até o meu desligamento em dezembro de 2012, cansado
e  desiludido.  O  Caderno  de  Turismo,  que  ganhou todos  os  prêmios  citados  pelo
deputado Ivair Nogueira, foi realmente um produto tipo exportação. Ele participou dos
mais importantes congressos internacionais de turismo e consta nos arquivos de mais
de 300 entidades turísticas do Hemisfério Norte e de toda a América Latina. Cada
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edição foi feita com amor e paixão, esmero gráfico, diagramação impecável - que o
diga Alysson Lisboa Neves, aqui presente com sua mãe - e conteúdo editorial  da
melhor qualidade. Jamais poderia imaginar que esse caderno tão brilhante e cheio de
glórias fosse sumariamente extinto, como se fosse imprestável ou algo que não vale
nada,  em  fins  do  ano  passado  -  final  melancólico,  sem  choro  nem  vela,
decepcionando milhares de leitores e já fazendo enorme falta ao turismo mineiro. O
Roberto Fagundes está aí e pode dizer isso. Não é, Roberto?

Foi frustrante para mim, como seu criador, a cara do caderno, já fora do jornal, ver
como, hoje em dia, ele se tornava pequeno a cada mês que passava e perdia terreno
para  os  concorrentes,  fruto  de  péssima  administração.  Sincera  e  honestamente,
espero que o novo grupo controlador da família Jarjour Carneiro consiga recuperá-lo -
uma tarefa gigantesca, mas viável.

Em memoráveis campanhas, o  Caderno de Turismo, reprisando algo que disse o
deputado  Ivair  Nogueira,  esteve  sempre  ao  lado  de  quem  trabalha  pelo  turismo,
contra  aqueles  que  se  aproveitam  do  turismo  e  se  servem  dele  em  busca  de
vantagens pessoais. Combatemos os aproveitadores de sempre, aqueles pedintes de
passagens  aéreas  e  trocadores  de  diárias  de  hotel  e  refeições  por  notinhas  nas
colunas - isso é prostituir a profissão, que é bela e digna. Além disso, sempre fomos
contra  a  exploração  dos  passageiros  por  empresas  de aviação e  prestadores  de
serviços em geral.

Vi  muitas  empresas aéreas quebrarem  e  encerrarem suas  operações.  Senti-me
reanimado com o surgimento da Azul Linhas Aéreas em dezembro de 2008. Por quê?
Porque ela foi a primeira brasileira a ter coragem de prestigiar e valorizar os jatos da
Embraer,  modelos  190  e  195,  sempre  adquiridos  por  grandes  empresas  norte-
americanas e europeias, mas solenemente ignorados pela Varig, TAM, Gol e outras
nacionais.  A  Azul  foi  também  a  empresa  que  deu  mais  importância  a  Confins,
transformada em sua 2ª maior base operacional no Brasil.

Vocês notarão que não falarei uma linha sequer sobre Copa do Mundo. Na lista dos
vexames que daremos, sem dúvida nenhuma, a pole position será Confins, que nos
envergonhará.  Teremos  vergonha de estar  morando em  Minas  Gerais,  depois  de
todas as queixas que Confins recebeu.
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Faltou ainda referência, ainda que pequena, a Santo Antônio do Monte. Agradeço
demais a presença ao Sr. Carlos Lúcio Gontijo, escritor local e membro da Acadsal.
Essa cidade é a capital dos foguetes no Oeste de Minas. Sou um dos 25 membros
fundadores da Acadsal. Estudei em colégios internos de Divinópolis e Itapecerica. O
frei Cláudio não sabe, mas fui seminarista por dois anos. Uma vocação mentirosa.
Não  tinha  base  alguma  religiosa.  Para  que  pudesse  me  formar,  meus  pais
trabalharam duro por muitos anos na Fazenda Santa Helena, perto de Araújos e Bom
Despacho. Jair e Lourdinha estão aí para se lembrarem disso. Foi dessa maneira que
Jerônimo e Merícia Fraga criaram e educaram seus oito filhos: cinco homens e três
mulheres.

Para encerrar, agora vem a parte principal. Faço uma declaração pública de amor e
fidelidade  à  Ana  Maria,  mulher  excepcional,  superlativa  em  tudo,  exemplo  de
coerência cristã, simplicidade absoluta, solidariedade e vocação para servir. Já disse
e repeti que não a mereço. Isso está escrito no livro O mineiro valente. Modelo como
educadora e voluntária em obras sociais, Ana Maria foi mãe dedicadíssima para Luiz
Otávio,  Marcelo  e  Ana  Cristina,  e  avó  adorada  pelos  netinhos  Rafael,  Mariana e
Larissa, aqui presentes. Para completar - aí vem talvez o seu ângulo mais bonito -, é
a  melhor  sogra  possível  que  Cássio  Mol  e  Ana  Collares  podiam  ter,  por  serem
tratados como filhos,  e não agregados.  Valter  e Elba sabem disso também -  são
filhos.

Pedindo desculpas por ter-me alongado tanto no tempo, atrasando nosso coquetel,
sinto-me no direito de fazer uma declaração pública dos meus bens, como a Receita
Federal sabe. Ao final de mais de 50 anos de trabalho duro, temos um apartamento
de quatro quartos na Serra e dois carros - o Astra da Ana Maria, com oito anos de
uso, e minha Captiva, que já entrou no quinto ano. Não há mais nada a declarar: nem
salas de aluguel, lote, sítio, outros apartamentos nem casa de praia e muito menos
fazenda com cabeças de gado.

Aqui  fica,  então,  o  maior  de  todos  os  legados,  representado  pela  palavra
“honestidade”.  Foi  o  que  eu  e  Ana  Maria  conseguimos  transmitir,  como herança
sagrada, aos nossos filhos e netos. E muitos de vocês testemunharam isso de perto.
Sem a prática diária de todos os valores aqui citados e um esforço além dos limites,
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não se constrói uma carreira, muito menos se recebe uma placa tão importante como
esta. A todos, do fundo do coração, muito obrigado.

A presidente - Vou quebrar um bocadinho o protocolo e convidar a Ana Cristina para
utilizar a tribuna para prestar uma homenagem a seu pai.

Palavras da Sra. Ana Cristina Fraga
Boa noite a todos. Farei a leitura de um pequeno texto que escrevi com minha mãe.

(-  Lê:)  “É  princípio  de  tarde  do  dia  1º  de  dezembro de 1959,  quando  um jovem
decidido e idealista sobe a escada que leva à redação do  Diário de Minas. Vai ao
editor e, sem perder tempo na sua maneira sempre direta de dizer as coisas, explica
que quer trabalhar ali. Experiência como jornalista não tem nenhuma, mas diz sem
modéstia que escreve bem. E o editor, talvez levado pelo susto da proposta ou por
instinto, acaba aceitando o jovem e o coloca na polícia.

O  aprendiz  de  jornalista  enfrentou  o  pronto-socorro,  o  IML  e  muitas  outras
dificuldades, dividindo aquele horário louco com uma faculdade de direito. Foi para o
esporte e lá ficou por muitos anos fazendo com que seu caderno fosse respeitado e
ninguém pudesse nunca colocá-lo em folhas extras de pagamento ou influenciar sua
opinião através de agrados ou ameaças. Aos poucos, foi descobrindo o turismo e um
dia percebeu que seu mundo era bem maior do que o gramado de um campo de
futebol. Perdeu o esporte e ganhou o turismo. Seus leitores viajaram por esse mundo
e se maravilharam com detalhes contados e lugares revelados por quem se preocupa
em reter tudo o que vê para que todos possam ter as mesmas sensações e alegrias
que ele. Não foram por acaso os inúmeros prêmios nacionais e internacionais que
seu caderno recebeu.

E assim, quase sem perceber, passaram-se 54 anos. Houve uma namorada, uma
esposa e os filhos, que tiveram de conviver com essa paixão. Tiveram de entendê-la
e aceitá-la, porque sempre souberam que aquele marido e pai não saberia viver nem
nunca seria feliz se não tivesse uma voz para falar de suas experiências e ideais.
Tanto tempo não mudou em nada aquele jovem que continua com a mesma garra e
entusiasmo.

Pai, nós, filhos, aprendemos com você o valor do estudo, do trabalho, da gratidão e
da amizade e que, sem ética e caráter, o ser humano não é ninguém. Sabemos que
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tudo o que você fez foi para nós e por nós. Na nossa infância, sua ausência doía. Nas
festinhas  da  escola,  muitas  vezes  você  não  estava  presente.  Mas  hoje,  adultos,
orgulhosos do pai que temos, podemos celebrar tantas conquistas e vitórias. E por
isso somos privilegiados. O Rafael, a Mariana e a Larissa, seus netos, têm o avô
sempre presente na vida deles, contando histórias, passeando e viajando juntos. Avô
que sabe o significado dessa palavra, que é também acompanhar todos os passos
dos netos, alegrar-se e se emocionar com as pequenas conquistas, e que dar afeto e
amor é muito mais importante do que os presentes. Um avô que ensina para eles que
vale a pena viver quando tudo é feito com amor”.

Palavras da Presidente
Jornalista  Hélio  Fraga,  é  uma  honra  compartilhar  desta  Mesa  com  o  senhor.

Cumprimento a Ana Maria,  sua esposa,  a Ana Cristina, o neto Rafael  e as netas
Mariana e Larissa, e Marcelo, seu filho. Cumprimento ainda o Revmo. frei Cláudio e o
jornalista  Emanuel  Carneiro,  parabenizando-o,  assim  como  toda  sua  equipe  pelo
trabalho que desenvolvem, pelos serviços prestados ao Estado. Cumprimento os Srs.
Roberto  Fagundes,  presidente  da  ACMinas,  a  quem  agradeço  pela  presença;  o
deputado  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas
Gerais,  autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; e os queridos
amigos  do  nosso  homenageado,  José  Aparecido,  Roberto  Gontijo,  nosso
desembargador,  Pernambuco,  amigos bombeiros  presentes com essa maravilhosa
orquestra.

O presidente me incumbiu de transmitir a satisfação da Assembleia em prestar esta
homenagem. (-  Lê:)  ”A Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas Gerais  tem a
grande satisfação de destacar os 50 anos de exercício profissional do jornalista Hélio
Fraga, que tem ocupado, com idealismo e seriedade, lugar de importância na história
de nossa imprensa.

A atividade parlamentar e a atividade jornalística confluem para a consolidação dos
princípios e valores que determinam a responsabilidade social, fundamento de nosso
trabalho  e de nossa prática  cotidiana.  Ao longo de sua carreira,  Hélio  Fraga tem
demonstrado  a  aguda  consciência  de  tal  responsabilidade,  envolvendo-se  em
questões tão variadas quanto a valorização do Poder Legislativo, a defesa da família
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e do meio ambiente, a promoção da cultura ou a internacionalização do Aeroporto de
Confins.

Apesar  de  seu  envolvimento  com  tantos  assuntos  de  interesse  da  sociedade,
merece destaque seu devotamento ao esporte e ao turismo. No jornal  Estado de
Minas,  ocupou,  por  duas  décadas,  o  cargo  de  editor  de  esportes.  À  frente  do
programa Bola na Área, garantiu para a TV Itacolomi recordes de audiência no final
da  década de 1960 e início da década de 1970.  Ainda como jornalista esportivo,
trabalhou  em  outras  emissoras  de  televisão,  como  a  TV  Alterosa,  e  em  outros
veículos  impressos,  como  o  semanário  Binômio,  atuação  esta  que  lhe  rendeu
premiações como melhor repórter e autor da melhor reportagem.

Ao lado do saudoso escritor Roberto Drummond, manteve, por quase 20 anos, a
coluna esportiva  Por Dentro do Futebol. Fez história ao ser o primeiro jornalista de
Minas a ser contemplado com o troféu Bola de Ouro, no Rio de Janeiro, colecionando
muitos outros prêmios importantes na área de esportes, além de ter sido declarado
sócio benemérito de inúmeros clubes futebolísticos.

Cobriu três Copas do Mundo: a da Inglaterra, em 1966, a do México, em 1970, e a
da  Alemanha  Ocidental,  em  1974,  tendo,  nas  duas  últimas,  ocupado  o  posto  de
editor-geral da equipe dos Diários Associados. Sua experiência internacional, todavia,
vai muito além desses trabalhos marcantes. Embora nascido em uma fazenda em
Goiás e criado em Minas Gerais, onde fixou residência, Hélio Fraga é um cidadão do
mundo. Digo cidadão do mundo não apenas em sentido figurado, mas também literal:
o jornalista foi  agraciado com o título de cidadania honorária pelos estados norte-
americanos do Texas e da Louisiana, bem como do Walt Disney World.

No Brasil, foi declarado cidadão honorário de Natal, no Rio Grande do Norte, e dos
municípios mineiros de Belo horizonte, Santo Antônio do Monte, Curvelo e Montes
Claros. Como intercambista, pôde conhecer de perto as culturas dos Estados Unidos
e da Inglaterra, onde desfrutou da hospitalidade de famílias locais. Graduou-se, nesse
último país, em língua inglesa, tendo recebido o diploma do Westminster College, de
Oxford, em 1968.

O  apreço  pelas  viagens  e  a  habilidade  em  transitar  por  outras  culturas  estão
vinculados ao campo de atuação profissional, que, ao lado do esporte, consagrou o
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jornalista,  o  turismo.  Tal  atividade  tem  crescido  em  importância,  e  é  atualmente
fundamental  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  de  muitos  países.
Considerado  um  setor  ecologicamente  sustentável,  gera  emprego,  renda  e
investimentos. Não há dúvidas de que Hélio Fraga é uma das personalidades que
mais luta para o crescimento e a profissionalização do turismo em Minas. Criador do
reconhecido Caderno de Turismo, do Hoje em Dia, a ele se dedicou desde a fundação
do  jornal  até  2012,  exercendo  as  funções  de  editor-geral  e,  mais  tarde,  de
colaborador.

Fundou,  há pouco mais de um ano, um  blog,  que já conta com mais de 10 mil
acessos, um quarto dos quais de internautas residentes no exterior. Em seus posts,
redigidos  com  clareza  e  perspicácia,  trata  de  destinos  turísticos  nacionais  e
internacionais,  fornece informações  práticas  de  utilidade para  os  viajantes,  reflete
sobre os rumos do setor de turismo e divulga feiras e eventos empresariais.

Seu empenho pela expansão do turismo rendeu-lhe tantas honrarias  que não é
possível  enumerar  todas  neste  breve  pronunciamento.  Entre  elas,  podemos
mencionar a Medalha de Ouro do governo da França e oito diplomas de honra da
Comissão Europeia de Turismo, bem como as principais condecorações do Estado de
Minas Gerais.

Além  das  atividades  vinculadas  ao  jornalismo,  Hélio  Fraga  é  também  escritor,
assinando obras. O montante arrecadado com a venda de vários de seus livros foi
integralmente  revertido para  o  Hospital  Mário Penna,  com o intuito  de  auxiliar  no
tratamento de pacientes com câncer.

Portanto, amigos e amigas, por esse meio século de atuação em prol da sociedade
mineira, com seriedade e ética, esta Assembleia parabeniza Hélio Fraga. Ao longo de
sua  carreira,  ensinou-nos  que  o  jornalismo,  quando  usado com responsabilidade,
pode  dar  enorme  contribuição  para  o  desenvolvimento  econômico  e  para  a
construção de uma sociedade melhor para se viver”. Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor -  Teremos agora mais  uma apresentação da talentosíssima Orquestra

Bios - Bombeiros Instrumental Orquestra Show -, que nos brindará com as músicas
Eu sei que vou te amar, de Tom Jobim, e Proposta, de Roberto Carlos.
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- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

A presidente -  A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 19, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 19/3/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/12/2013
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
6.615, 6.668 e 6.711/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.507, 4.578 e
4.579/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  É  recebido,  para  posterior

apreciação, o Requerimento nº 8.860/2013, da Comissão de Participação Popular, em
que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  comissão  com  a  Comissão  de
Participação Popular para debater, em audiência pública, os critérios de concessão

de bolsa-atleta e bolsa-técnico, nos termos da Lei nº 20.782, de 19/7/2013, atendendo
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à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.950/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de
Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade. Em seguida, é aprovado relatório

de  visita  ao  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  10/12/2013,  que  segue
publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Tadeu Martins Leite.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins

Apresentação
A  requerimento  do  deputado  Fred  Costa,  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude  visitou,  no  dia  10/12/2013,  o  Aeroporto  Internacional  de  Confins,

atualmente em reforma, com o objetivo de verificar o andamento das obras.
Participou da visita o deputado Fred Costa, que foi acompanhado por Mário Jorge

Fernandes,  superintendente  da  Regional  Sudeste  da  Infraero;  Maria  Edwirges

Madeira,  superintendente  do  Aeroporto  de  Confins;  Adair  Moreira  Jr.,  gerente  de
empreendimentos do Aeroporto de Confins; e Fernando Meireles, representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Relato
A visita teve por objetivo verificar o andamento das obras do Aeroporto de Confins

para a Copa do Mundo de 2014. O índice de execução das obras saltou de 25% em

2012 para 38,13% na data de realização da visita. Prevê-se que até o final de 2013 o
índice  de  execução  das  obras  seja  de  aproximadamente  47%.  As  obras  serão
concluídas  após  a  Copa;  no  entanto,  os  processadores  -  áreas/atividades  que

impactam  diretamente  os  usuários  -  estarão  plenamente  operacionais  durante  o
evento. Estão previstas as seguintes entregas até a Copa: Terminal 3; reforma do
saguão  do  Terminal  1,  cobertura  das  passarelas  e  troca  de  todas  as  pontes  de

embarque desse terminal; nova praça de alimentação e nova área comercial (esta
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ocupará  a  atual  área  da  administração  do  aeroporto);  ampliação  da  sala  de
desembarque  internacional  e  modificação  de  seu  leiaute;  ampliação  do  pátio  de

aeronaves  e  construção  do  Pátio  2.  O  Terminal  2  será  construído  pela  nova
concessionária do aeroporto, que deve começar a operar o aeroporto somente após a
Copa.  As  negociações  entre  os  representantes  da  Infraero  e  da  concessionária

tiveram início em dezembro de 2013. Prevê-se que as obras da MG-010, principal via
de acesso ao terminal, serão concluídas em maio de 2014.

Conclusão

A Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  constatou  que  o  cronograma  de
execução das obras está atrasado, mas há expectativa de que as áreas e serviços
que afetam diretamente os usuários  estejam operacionais no período da Copa do

Mundo. Esta comissão pretende continuar fiscalizando a realização da reforma por
meio de mais uma visita, em maio de 2014.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2014.

Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Tadeu Martins Leite.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/2/2014
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes  e  Mário  Henrique  Caixa,  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 Ulysses Gomes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  O presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 4.746 e 4.775/2013, em turno único (deputado Marques Abreu). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação
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nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os
Projetos  de  Lei  nºs  4.746  4.775/2013  (relator:  deputado  Marques  Abreu),  que

receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” os deputados Mário Henrique
Caixa,  Marques  Abreu  e  Ulysses  Gomes.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento  nº  6.947/2014.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.619/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos:
- nº 8.898/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da

Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude para debater,  em audiência  pública,  as

condições técnicas das piscinas coletivas em Minas Gerais;
- nº 8.899/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião

da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater, em audiência pública, o

acesso das torcidas organizadas aos estádios de futebol de Minas Gerais, pela ótica
da Lei nº 10.671, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor;

- nº 9.068/2014, dos deputados Marques Abreu, Ulysses Gomes e Mário Henrique

Caixa, em que solicitam seja formulada manifestação de apoio ao jogador de futebol
do Cruzeiro Esporte Clube, Paulo César Fonseca do Nascimento, "Tinga", em virtude
do ato de racismo sofrido em partida de futebol contra o Real Atlético do Garcilaso do

Peru, pela Taça Libertadores da América;
- nº 9.069/2014, dos deputados Marques Abreu, Ulysses Gomes e Mário Henrique

Caixa,  em  que solicitam  seja  encaminhada  manifestação  de  repúdio  pelo  ato  de

racismo sofrido pelo jogador do Cruzeiro Esporte Clube,  Paulo César Fonseca do
Nascimento, "Tinga", no jogo contra o Real Atlético do Garcilaso do Peru, pela Taça
Libertadores da América, à Confederação Sul-Americana de Futebol - Conmebol - e à

Confederação Brasileira de Futebol - CBF.
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, 18 de março de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/2/2014

Às  16h34min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza
Cruz, Tiago Ulisses, Carlos Henrique, Antônio Carlos Arantes e Lafayette de Andrada,
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Wander
Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,
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 comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 6.130 e 6.256/2013 este com a Emenda nº 1, da Comissão de
Minas e Energia, que suprime as expressões "para que determine a essa empresa
que  corrija  ou  mitigue,  no  menor  prazo  possível,  todos  os  impactos  nesses
mananciais  e  indenize  todos  os  agricultores  prejudicados  pela  atividade  da
mineradora"  e  "a  indicação  das  providências  adotadas  e  o  cronograma  de  sua
execução".  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 9.005/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
reunião,  com  convidados,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  para  debater  a
implantação de gasoduto em Uberaba, que atenderá à implantação da Unidade de
Fertilizantes Fosfatados, fábrica de amônia da Petrobras; e

- nº 9.006/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Minas e Energia para debater, em audiência pública, a implantação
do gasoduto que liga Betim a Uberaba, que atenderá à fábrica de amônia localizada
nesse município, bem como às de outros municípios situados em seu percurso.
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É rejeitado o requerimento:
-  nº  8.127/2013,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  para  debater,  em audiência  pública,  o
resultado do plebiscito popular da energia realizado por organizações da sociedade
civil.

A presidência designa o deputado Tiago Ulisses relator do requerimento:
-  nº  9.004/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao

Departamento Nacional de Produção Mineral, Seção de Minas Gerais - DNPM-MG -
pedido  de  providências,  instruído  com  cópia  em  inteiro  teor  da  justificação  do
requerimento, para apuração de denúncias constantes no Processo Administrativo de
Concessão de Pesquisa nº 833.613/2006, em que Dorotides Resende Borges e Imar
Borges  de  Resende  acusam,  por  meio  do  Processo  nº  48403-933043/2012-15,
Fernando Esteves Fernandes por irregularidades. Tal denúncia tem representação em
tramitação no Ministério Público Federal sob o nº 122003000288201301.

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 março de 2014.
Sávio Souza Cruz, presidente - Tiago Ulisses - Wander Borges.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014

Às  9h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento
Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Tenente  Lúcio.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do deputado Duarte Bechir,  dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício das Sras. Ailza Santos, presidente
do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Mateus Leme, solicitando a esta
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Comissão que realize uma audiência pública para discutir a violência no município,
devido ao crescente número de furtos e roubos e ao baixo número de efetivo policial;
e  Kelen  Alves  Mendes  Silva,  representante  do  Movimento  pela  Paz  de  Medina,
encaminhando  documento  com  relato  das  questões  levantadas  pelo  setor
educacional relacionadas à violência no ambiente escolar; do Sr. Geraldo Francisco
da Silva, vereador do Município de Jaboticatubas, solicitando a realização de uma
audiência pública na Câmara Municipal para discutir ações de segurança pública no
município; e do Grupo Movimento pela Paz de Medina, formado por representantes
da  sociedade  civil  e  de  instituições  públicas  e  privadas,  encaminhando  abaixo-
assinado a esta comissão, ao secretário de Defesa Social e ao governador do Estado
requerendo o aumento do efetivo de policiais civis e militares, do número de viaturas,
de clínicas especializadas para o tratamento de dependentes químicos e alcoólatras;
de vagas para internação de adolescentes autores de ato infracional reincidentes,
bem como a instalação de mais uma vara na comarca de Medina.  A presidência
comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Cel. PM Marco
Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria  Institucional  da  Polícia  Militar
(22/2/2014),  Alexandre  França  Campbell  Penna,  subcorregedor  da  Polícia  Civil
(27/2/2014),  Marcelo  Alexandre  do  Valle  Thomaz,  juiz  de  direito  (28/2/2014).  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
2.855/2012, no 1º turno (Cabo Júlio); 4.373/2013, no 1º turno (Leonardo Moreira); e
4.841/2014,  em turno único (Leonardo Moreira).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 3.720/2013 (relator: deputado Cabo Júlio). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.174 a 7.181; 7.195 a 7.200; 7.209 a
7.213; 7.215 a 7.217; 7.219; 7.225; 7.226; e 7.229 a 7.231/2014. 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
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seguintes requerimentos:
-  nº  9.173/2014,  do deputado Duarte  Bechir,  em que solicita  sejam ouvidos em

reunião desta comissão os Srs. Ari Pinto Constantino dos Santos, prefeito municipal
de  Itamonte;  Elísio  Simões  de  Oliveira,  Sílvio  Lincoln  Antunes  Azevedo  e  Ailson
Batista Figueiredo, vereadores do Município de Medina; Lúcio Gonçalves Madureira,
vereador do Município de Mateus Leme; Charles Felizardo da Cunha, presidente do
PMN, e Ozéas Souza Soares, representante da OAB-MG em Medina;

- nº 9.174/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado o abaixo-assinado dos moradores do Município de Medina em
que solicitam a adoção de medidas de prevenção e combate à criminalidade;

- nº 9.175/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  o  abaixo-assinado  dos  moradores  do  Município  de
Medina  em  que  solicitam  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  combate  à
criminalidade;

-  nº  9.179/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que solicite ao
delegado responsável pelo inquérito policial referente ao acidente ocorrido em 9 de
fevereiro,  em  Viçosa,  do  qual  foi  vítima  Arlindo  Antero  Teixeira,  que  observe  as
denúncias feitas por Maria das Dores Teixeira de Freitas;

- nº 9.180/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  no  Município  de  Itamonte  para  debater,  em  audiência  pública,  a
situação da segurança pública naquela cidade;

- nº 9.181/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  Proposta  de  Emenda  à
Constituição da República nº 51/2013, de autoria do senador Lindbergh Farias, que
altera os arts. 21, 24 e 144, acrescenta os arts. 143-A, 144-A e 144-B e reestrutura o
modelo de segurança pública a partir da desmilitarização do modelo policial;

-  nº  9.182/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão no Município de Ipatinga para debater, em audiência pública,
a segurança na Região Metropolitana do Vale do Aço;

-  nº  9.184/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido
de providências para que sejam implementadas ações de combate à criminalidade no
Município de Paracatu;

-  nº  9.185/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao superintendente da Polícia Federal pedido de informações quanto
aos nomes, cargos e lotação dos policiais civis presos em operação realizada para
combater a prática de jogos de azar em municípios do Sul de Minas;

-  nº  9.186/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada à presidente da República, aos presidentes da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, ao ministro da Justiça, ao secretário Nacional de Segurança
Pública e ao diretor-geral da Polícia Federal manifestação de apoio ao pleito referente
à reestruturação salarial e de carreira dos agentes, escrivães e papiloscopistas da
Polícia Federal;

- nº 9.188/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam realizadas
reuniões  desta  comissão,  com  a  presença  de  convidados,  para  entrega  das
manifestações de aplauso referentes aos Requerimentos nºs 6.946 e 6.948/2014;

- nº 9.190/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a segurança pública no
Brasil no que concerne à competência da Polícia Federal e os reflexos da falta de
estrutura,  de  aparelhamento,  de  efetivo  suficiente  e  de  valorização  das  carreiras
policiais;

- nº 9.192/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão no Município de Santa Efigênia de Minas para debater, em
audiência pública, as graves ações realizadas contra os policiais militares que foram
vítimas de agressões e ameaças por parte da população;

-  nº  9.193/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Governo do Estado pedido de providências para a destinação, em
caráter de urgência, de recursos financeiros do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais  para  o  cumprimento  de  58  contratos  do  programa Promorar,  destinado  à
aquisição de moradias por policiais militares;

- nº 9.194/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
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Governo do Estado pedido de providências para a construção de postos policiais em
todas as entradas e saídas do Município de Montes Claros; e

- nº 9.195/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Cemig abaixo-assinado dos vereadores do Município de Santana do
Riacho, por meio do qual reclamam da falta de iluminação pública como fator para o
aumento da criminalidade;

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
- nº 9.178/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da

Comissão de Segurança Pública para debater,  em audiência pública, a segurança
das casas lotéricas no Estado.

São dados por prejudicados os seguintes requerimentos:
-  nº  9.176/2014,  do  deputado Leonardo Moreira,  em que solicita  seja  realizada

reunião  desta  comissão  para  discutir,  com  a  presença  de  convidados,  os  fatos
ocorridos em Santa Efigênia de Minas no domingo de carnaval; e

- nº 9.177/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  no  Município  de  Jaíba  para  debater,  em  audiência  pública,  as
condições  de  segurança pública  e  o  aumento  exacerbado da violência  dentro  do
Projeto Jaíba.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ari
Pinto  Constantino  dos  Santos,  prefeito  municipal  de  Itamonte;  Elísio  Simões  de
Oliveira, Sílvio Lincoln Antunes Azevedo e Ailson Batista Figueiredo, vereadores do
Município de Medina; Lúcio Gonçalves Madureira, vereador do Município de Mateus
Leme;  Charles  Felizardo da Cunha,  presidente  do  PMN;  e  Ozéas Souza  Soares,
representante da OAB-MG em Medina, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Duarte Bechir, 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.  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, 18 de março de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis

(substituindo o deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da liderança do BAM)
e os deputados Inácio Franco, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Inácio Franco,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de
requerimento do deputado 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 discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails das  Sras.  Vera  Luiza  Laure
Oliveira, solicitando que seja dada melhor divulgação aos candidatos de concurso
quanto aos locais, às datas e aos horários das provas e comunicação aos aprovados
por  meio  de  carta,  telegrama  ou  e-mail;  Simone  Maria  de  Oliveira,  professora,
questionando a validade da Lei nº 100 que efetivou professores sem concurso, que
estão tomando o  lugar  dos  professores concursados;  Thalita  de Carvalho  Braulio
Mendonça,  questionando  a  Lei  nº  100,  que  beneficia  pessoas  sem  concurso,
efetivando-as para lecionarem na rede pública estadual, em detrimento das pessoas
que  fizeram  o  último  concurso  público  na  área;  Waldirene  Dias  Assunção  de
Carvalho,  questionando  o  descumprimento  da  Resolução  nº  2.242/2013,  da
Secretaria de Estado da Educação, em sua escola; e dos Srs. Emerson Rodrigues
Viana, solicitando que as pessoas classificadas no último concurso da Secretaria de
Estado de Educação tenham prioridade de lotação sobre as pessoas beneficiadas
pela Lei nº 100; Thales Bruno da Silva Oliveira, solicitando seja feita a revisão da lei
de ingresso ao cargo de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no
quesito limite máximo de idade, passando para 35 anos de idade no ano da inscrição
do  candidato  no  concurso  citado;  Leopoldo  Castelnovo  de  Paula,  1º-sargento  do
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Corpo de Bombeiros, solicitando que seja verificada a situação dos militares antigos
nas corporações da Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais, com relação às promoções na carreira; Denis (sobrenome não informado),
solicitando que seja verificada a situação dos candidatos aprovados no concurso de
perito criminal 2013, que estão aguardando convocação; e Joilson de Paula Correa,
conselheiro tutelar de Justinópolis, questionando o descumprimento da Lei Federal nº
12.696, de 2012 pelo conselho tutelar de Ribeirão das Neves, que está marcando
novas  eleições  para  conselheiro,  tirando  o  direito  dos  atuais  conselheiros  de
permanecerem no cargo até 1º/1/2016. 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
7.143/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.126/2014,  dos deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues,  em que
solicitam seja realizada reunião da Comissão de Administração Pública para debater,
em  audiência  pública,  a  Lei  Orgânica  dos  Agentes  Penitenciários  e  também  a
obrigatoriedade dos contratados que passaram no concurso para que tirem férias no
mesmo período da realização do Curso de Formação;

- nº 9.127/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Administração  Pública  para  debater,  em  audiência  pública,  a
reestruturação remuneratória das carreiras da Fundação João Pinheiro;

-  nº  9.128/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, a
pauta de reivindicações dos trabalhadores em educação da rede pública estadual de
Minas  Gerais,  com  os  seguintes  pontos:  pagamento  do  piso  salarial;
descongelamento  da  carreira;  cumprimento  de  acordos  firmados  por  parte  do
governo;  investimento  de  25%  dos  impostos  na  educação;  nomeação  dos
concursados para todos os cargos vagos; retorno da educação física e do ensino
religioso nos anos iniciais; atendimento digno no Ipsemg; e a proibição de alunos que
não tem carteira assinada de se matricularem na escola no turno da noite;
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-  nº  9.129/2014,  dos deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia,  em que
solicitam seja realizada reunião da Comissão de Administração Pública para debater,
em audiência pública, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014, que altera a Lei
Complementar nº 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias
do Estado de Minas Gerais;

- nº 9.130/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Administração Pública conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos,  para  debater,  em  audiência  pública,  a  inviabilidade  da  existência  do
Tribunal  de  Justiça Militar  do  Estado de Minas  Gerais,  tendo em vista as  graves
denúncias realizadas em desfavor daquela instituição;

-  nº  9.131/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, o
Projeto  de  Lei  nº  4.797/2013,  que  trata  da  carreira  dos  servidores  do  judiciário
mineiro;

- nº 9.132/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Administração Pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública
em  Buritizeiro  para  debater,  em  audiência  pública,  a  segurança  pública  naquele
município, bem como a segurança dos usuários da ponte Marechal Hermes, que liga
o  Município  de  Buritizeiro  a  Pirapora,  pois,  mesmo  recebendo  recurso  para  sua
manutenção, continua colocando em risco a vida das pessoas que por ela passam;

-  nº  9.133/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais pedido de providências para
que sejam convocados para o Curso de Formação de Soldados todos os candidatos
excedentes do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar regulado pelo Edital
nº 12/2012;

-  nº  9.134/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido de providências
para  que  sejam  convocados  para  o  Curso  de  Formação  de  Soldados  todos  os
candidatos excedentes do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar regulado
pelo Edital nº 12/2012.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
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requerimentos:
-  nº  9.196/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência pública, a
Lei nº 12.846, de 1º/8/2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, e dá outras providências;

-  nº  9.197/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Administração Pública com a presença da presidente da
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge -,
Sra. Izabel Pereira de Souza, para obter esclarecimentos sobre denúncias de suposta
improbidade administrativa e corrupção na referida empresa.

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 março de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Duarte Bechir.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número
regimental,  o presidente, deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  dos Srs.  João Abnir
Pinho de Souza, prefeito municipal de Santa Efigênia de Minas, repudiando a atitude
do  comandante  do  GPM  Gabriel  Conceição  da  Rocha  e  dos  policiais  militares
auxiliares do CPM Simão Conrado Pires Junior, Sargento Geraldo Soares Perpetuo e
policiais  efetivos  da  PMMG,  que  teriam  agido  brutalmente  contra  o  prefeito  e  a
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população durante o carnaval; José Teixeira Filho, residente da Casa de Saúde Padre
Damião,  no Município de Ubá,  solicitando que Wesley Gabriel  Leite,  residente na
Casa de Saúde Santa Isabel, em Betim, seja transferido para a Casa de Saúde Padre
Damião; Maj. PM Giovane Rodrigues de Oliveira, comandante da 2ª Cia. PM Ind.,
convidando  esta  comissão  a  participar  de  reunião  em  14/3/2014,  na  Câmara
Municipal de Vargem Grande do Rio Pardo, na qual serão abordadas as diretrizes
para garantir o poder de polícia ao oficial de Justiça para cumprimento do mandado
de reintegração de posse referente à Fazenda Chapada da Prata. Comunica também
o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas entre parênteses: ofícios do Sr. Ferrúcio Marangoni Neto, gerente da
Corregedoria-Geral de Justiça - Gedis (20/2/2014); da Sra. Ana Cristina Mourão da
Matta Machado, chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais; e dos Srs. Josué Costa Valadão,
secretário de Governo de Belo Horizonte; Dr. Rosinha, presidente da Comissão de
Seguridade  Social  e  Família  da  Câmara  dos  Deputados  (27/2/2014);  Marcelo
Alexandre do Valle Thomaz,  juiz de direito (28/2/2014).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.795/2013 na forma do
Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Administração  Pública,  e  pela
rejeição do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a
votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.201  e
7.246/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.245/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta desta comissão e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
para debater,  em audiência pública, a inclusão de alunos com deficiência na rede
estadual de ensino;
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- nº 9.246/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
SRE  Metropolitana  e  à  diretora  da  Escola  Estadual  Professora  Maria  Amélia
Guimarães  pedido  de  providências  para  que  seja  renovada a  matrícula  do  aluno
Adriano Henrique de Oliveira;

- nº 9.247/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, denúncias contra possíveis violações de direitos
humanos sofridas por policiais militares;

- nº 9.248/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para apresentar, em audiência pública, a exposição "Anne Frank: uma história para
hoje" no Estado de Minas Gerais;

- nº 9.249/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
chefe da Polícia Civil pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da 3ª Reunião Extraordinária, para que seja apurada denúncia do Sr. Luciano Fiatto,
do Município de Juiz de Fora, que alega estar sofrendo invasão de privacidade e que
seus telefones fixo e móvel e seu acesso à internet estariam grampeados;

-  nº  9.250/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos membros do CNJ, à Presidência do TJMG, à Corregedoria-Geral
de Justiça do Estado, aos membros da 3ª Câmara Criminal do TJMG, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e
Apoio Comunitário  do Ministério  Público Estadual,  à  Presidência da OAB-MG e à
Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária e de cópia da correspondência
acerca do resultado de sindicância instaurada em desfavor do juiz de direito Fabiano
Afonso, com vistas à apuração de prática irregular da magistratura, especialmente no
que se refere ao tratamento abusivo dispensado a policiais militares;

- nº 9.251/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
promotor  da  Comarca  de  Virginópolis,  responsável  pela  fiscalização  da  atividade
policial,  pedido  de  providências  para  apuração  de  possíveis  excessos  e
arbitrariedades cometidos por policiais militares do Município de Santa Efigênia de
Minas contra o prefeito municipal por ocasião do carnaval;

- nº 9.252/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
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comandante-geral  e  ao  corregedor  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
apuração de possíveis excessos e arbitrariedades por policiais militares do Município
de  Santa  Efigênia  de  Minas  contra  o  prefeito  municipal  em  episódio  recente  por
ocasião do carnaval;

- nº 9.253/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
juiz de direito Marcelo Alexandre do Valle Thomaz manifestação de aplauso por sua
decisão de deferir pedido de interdição da cadeia pública de Miraí pela precariedade
desse estabelecimento;

- nº 9.254/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Defesa Social pedido de providências para sanar as precariedades da
cadeia  pública  de  Miraí  que  causaram  a  interdição  desse  estabelecimento  por
decisão do juiz Marcelo Alexandre do Valle Thomaz;

- nº 9.255/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da Fhemig pedido de providências para que seja efetuada a transferência
do residente Wesley Gabriel Leite, da Casa de Saúde Santa Isabel, no Município de
Betim, para a Casa de Saúde Padre Damião, no Município de Ubá;

- nº 9.256/2014, em que solicita seja encaminhado à promotora de Justiça Mirela
Giovaneti e à juíza Sirlane Maria Guimarães, ambas da Comarca de Esmeraldas, o
trecho das  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Ordinária  em que consta  a  fala  de
Agnina Canicra Luciano de Lima Farias.

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 março de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 12/3/2014
Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Duarte  Bechir,  Elismar  Prado  e  Rômulo  Viegas,  membros  da
supracitada comissão. Está presente também o deputado Rogério Correia. Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo, em  20/2/2014:  ofício  do  Sr.  Leandro  A.  Lima,  chefe  de  gabinete  da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.462/2012,
em  1º  turno,  é  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,
atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  Deputado  Duarte  Bechir,  aprovado  pela
Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 3.924/2013 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do
Substitutivo 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.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto
de  Lei  nº  4.675/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.102/2014, dos deputados Duarte Bechir e Bosco e da deputada Maria Tereza
Lara,  em  que  solicitam  sejam  realizadas  duas  visitas  à  Escola  Estadual  Pandiá
Calógeras,  sendo a  primeira com finalidade de averiguar  se  o  imóvel  atualmente
ocupado  pela  escola  atende  as  necessidades  dos  seus  alunos  e  dos  seus
trabalhadores em educação; e a segunda com a finalidade de acompanhar as obras
de recuperação do imóvel original dessa unidade escolar;

- nº 9.103/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para defender, em audiência pública, a Lei Complementar nº 100/2007, que
veio trazer a garantia da preservação de direitos elementares dos servidores públicos
do Estado e que poderá ser julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal, o que
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influenciará na vida profissional de 98 mil servidores públicos mineiros que dedicaram
anos de suas vidas ao serviço público;

- nº 9.104/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Participação Popular para discutir em
audiência  pública  a  situação  da  educação  indígena  no  Estado,  com  ênfase  nos
impactos da Resolução 2442/2013;

-  nº  9.285/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para
autorizar a reforma, em caráter de urgência, do Conservatório Estadual de Música
Lorenzo Fernândez,  no  Município  de  Montes Claros,  e  a  manutenção do mesmo
número de funcionários que prestavam serviços nesse conservatório no ano de 2013;

- nº 9.286/2014, dos deputados Duarte Bechir e Durval Ângelo, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos
com a finalidade de debater a situação de trabalhadores em educação no Município
de Felixlândia, inclusive no que se refere à denúncias de violação de direitos;

- nº 9.287/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Montes Claros para debater, em audiência pública, o financiamento e
as condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
- Apaes - na circunscrição do Conselho Regional Norte I, vinculado à Federação das
Apaes-MG;

- nº 9.288/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Pará de Minas para debater, em audiência pública, o financiamento e
as condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
-  Apaes  -  na  circunscrição  do  Conselho  Regional  Contro  Oeste  II,  vinculado  à
Federação das Apaes-MG;

- nº 9.289/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Paracatu para debater, em audiência pública, o financiamento e as
condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes  -  na  circunscrição  do  Conselho  Regional  Noroeste  Mineiro,  vinculado  à
Federação das Apaes-MG;

- nº 9.290/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião



872
____________________________________________________________________________

no  Município  de  Santa  Rita  do  Sapucaí  para  debater,  em  audiência  pública,  o
financiamento e as condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apaes - na circunscrição do Conselho Regional Vale da Eletrônica,
vinculado à Federação das Apaes-MG;

- nº 9.291/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Araçuaí para debater,  em audiência pública, o financiamento e as
condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes - na circunscrição do Conselho Regional Norte I, vinculado à Federação das
Apaes-MG;

- nº 9.292/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Além Paraíba para debater, em audiência pública, o financiamento e
as condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
-  Apaes  -  na  circunscrição  do  Conselho  Regional  Zona  da  Mata  III,  vinculado  à
Federação das Apaes-MG;

- nº 9.293/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
no Município  de  Araxá para  debater,  em audiência  pública,  o  financiamento e  as
condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes  -  na  circunscrição  do  Conselho  Regional  Alto  Paranaíba  I,  vinculado  à
Federação das Apaes-MG;

- nº 9.294/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião,
no Município de Ipatinga para debater, em audiência pública, o financiamento e as
condições de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes - na circunscrição do Conselho Regional Vale do Aço e Rio Doce, vinculado à
Federação das Apaes-MG;

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

-  nº  9.297/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos para debater,
em  audiência  pública,  a  inclusão  de alunos  com  deficiência  na  rede  estadual  de
ensino;

- nº 9.298/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
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no Município de Montes Claros para discutir, em audiência pública, o abandono e o
descaso do governo do Estado com o Conservatório Lorenzo Fernândez;

- nº 9.300/2014, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  acesso  das  crianças  circenses  à
educação no Estado.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 12/3/2014

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os  deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rogério
Correia e Pompílio  Canavez.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado
Duarte Bechir, 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  situação dos alunos do
ensino médio que não conseguem se matricular no turno da noite devido à ausência
de comprovação de que são trabalhadores, conforme exigido pela Resolução SEE nº
2.486, de 20/12/2013, que dispõe sobre o programa Reinventando o Ensino Médio; e
a discutir e votar proposições da Comissão. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os Srs. Felipe Estabile Moraes, assessor de relações
institucionais,  representando Ana Lúcia Almeida Gazzola,  secretária  de  Estado de
Educação; Rafael  de Freitas Morais,  superintendente de Educação Profissional da
Secretaria de Estado de Educação; Jorge Carlos de Figueiredo, superintendente de
Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação; Francisco Faria, vice-presidente
da Ubes; as Sras. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora da Política



874
____________________________________________________________________________

Pró-Criança e Adolescente, representando Cássio Soares, secretário de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social, e Maria Juanita Godinho Pimenta, subsecretária
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
e  presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente;
Cristiana Aparecida Soares de Almeida, responsável por aluno da Escola Estadual
Tito Lívio de Souza, em Betim; Denise de Paula Romano, diretora do Sind-Ute MG; e
Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey, coordenadora do Fórum de Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, um dos autores do requerimento que deu origem ao
debate, faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Na sequência, concede
a  palavra  à  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  ao  deputado  Bosco,  coautores  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. Submetido a votação, é aprovado o seguinte
requerimento:

- nº 9.295/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam ouvidos na
reunião as Sras. Cristiana Aparecida Soares de Almeida e Denise de Paula Romano e
o Sr. Francisco Faria.

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 março de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Liza Prado - Elismar Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA
E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Wander Borges e Anselmo José Domingos (substituindo o deputado
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Neilando Pimenta,  por indicação da Liderança do BAM),  membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, a deputada Liza Prado e o deputado Elismar
Prado. Havendo número regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, 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  debater  e  dar  visibilidade  à  Proposta  de  Emenda  à
Constituição  Federal  nº  555/2006,  que  extingue  gradativamente  a  cobrança  da
contribuição  previdenciária,  de  11%,  dos  servidores  públicos  aposentados  e
pensionistas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
as Sras. Ilva Maria Franca Lauria, presidente da Associação dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil em Minas Gerais; Margarida Lopes de Araújo, presidente da
Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de
Minas Gerais; Cristina Ayer Taveira, presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais e
Auditores-Técnicos de Tributos Municipais de Belo Horizonte, e os Srs. Carlos Mota
Coelho,  ex-deputado  federal  e  autor  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
555/2006;  Luiz  Sérgio  Fonseca Soares,  presidente  da  Delegacia  Sindical  de  Belo
Horizonte do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e
Edison Guilherme Haubert, presidente do Instituto Mosap - Movimento dos Servidores
Aposentados  e  Pensionistas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência  tece  suas  considerações  iniciais  e  concede  a  palavra  ao  deputado
Anselmo José Domingos, autor do requerimento que deu origem ao debate, para sua
fala  inicial.  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 a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Marques Abreu - Duarte Bechir.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 614/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  614/2014  encaminha
exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
do regime especial  de  tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do
segmento da fabricação de artefatos de borracha.

Publicada no  Diário do Legislativo de 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A  estrutura  federativa  brasileira,  especialmente  no  que  se  refere  a  matérias

tributárias,  é  caracterizada  por  um  processo  de  repartição  de  competências  com
baixa capacidade de coordenação e cooperação entre os entes. Essa característica
muitas vezes enseja processo de competição fiscal,  em que estados e municípios
ajustam os  impostos  sob  sua competência  como fator  de  retenção  e  atração  de
empresas, por vezes até mesmo já estabelecidas em outro ente.

Em  âmbito  estadual  e  distrital,  a  Constituição  da  República  de  1988  e  a  Lei
Complementar nº 24, de 1975, estabeleceram que a concessão de incentivo fiscal
referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação  -  ICMS  -  deve  ser  efetuada  por  meio  de  instrumentos  próprios,
geralmente  convênios.  Esses  convênios  interestaduais  devem  ser  instituídos  no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado que
reúne autoridades fazendárias dos estados e do Distrito Federal. Essas normas visam
garantir que o processo de definição de regras e alíquotas desse imposto tenha um
mínimo de cooperação.

Entretanto,  em  virtude  da  citada  baixa  capacidade  de  coordenação,  benefícios
fiscais  referentes  ao  ICMS  são  muitas  vezes  concedidos  sem  que  tenha  sido
celebrado  o  respectivo  convênio  no  Confaz,  em  desacordo,  portanto,  com  os
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procedimentos devidos. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou sobre a matéria, e dele emanou o entendimento de que a celebração de
convênio em matéria de ICMS é pressuposto essencial à validade do benefício.

Em Minas Gerais, de forma a minimizar os prejuízos decorrentes desse processo,
por  vezes denominado popularmente “guerra fiscal”,  a Lei  nº  6.763, de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado, foi alterada a fim de conceder ao Poder
Executivo instrumentos que permitam lidar  com esse contexto.  Seu art.  225,  com
redação dada pela Lei nº 19.979, de 2011, faculta ao Executivo a adoção de medidas
de  proteção  à  economia  do  Estado  referentes  a  matéria  de  ICMS.  Para  essa
finalidade, e caso haja a previsão no escopo da medida protetiva de se conceder
regime especial de tributação, dispõe o art. 225-A da lei citada que essa medida será
encaminhada para análise e eventual ratificação por esta Assembleia Legislativa.

É assim que foi enviada a esta Casa a Mensagem nº 614/2014, que encaminha
exposição  de  motivos  para  a  concessão  do  regime  especial  de  tributação  ao
contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de artefatos de borracha.
Segundo  o  Poder  Executivo,  as  medidas  relacionadas  nessa  exposição  são
concedidas  a  todo  o  setor,  mas  de  forma  individualizada,  sendo  analisadas  a
requerimento do contribuinte e podendo dar origem a cargas tributárias diferenciadas
conforme  o  produto  e  o  segmento  econômico.  O  tratamento  tributário  concedido
avalia, além do benefício oferecido por outras unidades da Federação, o impacto na
produção e o efeito na arrecadação do Estado.

O  regime  estadual  em  comento  foi  precedido  da  assinatura  de  protocolos  de
intenções, somando investimentos de cerca de R$2 milhões e possibilitando a criação
de cerca de  70 empregos diretos. A natureza do tratamento tributário,  segundo o
Poder Executivo, é crédito presumido, de modo que a carga tributária efetiva seja de
3,5% na venda dos produtos industrializados relacionados em protocolo de intenções,
desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a 40%; para os produtos
industrializados com conteúdo de importação superior  a 40%, o crédito presumido
será de 5% sobre o valor da operação, nas saídas em operações internas, e de 2,5%
sobre  o  valor  da  operação,  nas  saídas  em  operações  interestaduais  sujeitas  à
alíquota de 4%.
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Na mensagem,  o  Poder  Executivo  destaca  que  o  tratamento  tributário  descrito
acima pode ser  estendido a todo o setor,  desde que as empresas eventualmente
beneficiadas se comprometam a realizar investimentos, formalizados em protocolo de
intenções, gerando empregos no Estado. Ainda segundo a mensagem, nesses casos
o regime especial concedido será analisado para cada caso concreto.

Assim,  considerando  que  houve  a  assinatura  de  protocolo  de  intenções  de
investimento com repercussões positivas  para  a  economia mineira,  bem como os
demais motivos apresentados pelo Poder Executivo para motivar a adoção do regime
especial  de tributação com a consequente redução de carga tributária  nos termos
acima, é adequada a ratificação da matéria.

Conclusão
Considerando o apresentado, concluímos pela ratificação do regime especial  de

tributação referente ao contribuinte mineiro do segmento da fabricação de artefatos
de borracha, na forma do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica  a  concessão de regime especial  de tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de artefatos de borracha,
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 segmento da fabricação de artefatos de borracha, nos termos do art. 225-
A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, considerando a exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 614/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 615/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  615/2014  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
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do  Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro
prejudicado ou impedido de instalar-se em Minas Gerais do segmento econômico de
fabricação e montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas.

Publicada no  Diário do Legislativo de 20/2/2014, a proposição foi encaminhada a
esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme  dispõe  a  exposição  de  motivos  encaminhada  pela  mensagem  em

epígrafe,  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".
Essa concessão irregular de benefícios fiscais, uma importante questão tributária da
Federação brasileira, é o que se popularizou denominar "guerra fiscal".

O  ordenamento  jurídico brasileiro,  notadamente  a Constituição  da República  de
1988,  conferiu  aos  estados  federados  a  competência  sobre  o  Imposto  sobre
Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. O ICMS, sendo
um  imposto  bastante  relevante,  constitui  parcela  considerável  do  preço  final  de
diversos produtos comercializados no País. Assim, a definição das alíquotas desse
imposto  pode  repercutir  de  maneira  importante  na  estrutura  produtiva  dos  entes
federados, influenciando até mesmo a decisão de investimento ou desinvestimento.

Com a finalidade de coordenar as políticas tributárias estaduais, a Constituição de
1988 e a Lei Complementar nº 24, de 1975, recepcionada pela Carta Constitucional,
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 avaliados e aprovados pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  colegiado  que  reúne  autoridades  fazendárias  dos
governos estaduais e distrital.

Entretanto, e conforme já exposto acima, é disseminada a concessão de benefícios
sem o cumprimento das normas citadas. Tais benefícios, conforme já se manifestou o
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Supremo Tribunal Federal, são irregulares. Apesar disso, e segundo 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  das  unidades  da
Federação como destinos de investimentos, produção, distribuição e consumo. Por
esse motivo, sua instituição sem a concordância dos demais entes pode representar
impactos negativos para esses.

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,  atribuiu  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 ilegais por outros estados 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 em estudo.  Cabe à  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 da
Secretaria  de  Fazenda,  é  motivada  pela  Lei  nº  5.636,  de  6  de  janeiro  de  2010,
instituída pelo Estado do Rio de Janeiro. Essa lei instituiu benefícios fiscais, na forma
de crédito presumido, para empresas estabelecidas naquela unidade da Federação.
Tal benefício se deu se forma irregular, pois não houve a celebração do convênio
respectivo no âmbito do Confaz.

Argumenta o Poder Executivo que tal benefício importa prejuízo para a produção
mineira,  com reflexos negativos para a livre concorrência e a competitividade das
empresas instaladas em Minas Gerais, com reflexos negativos para a produção, a
arrecadação  e  ao  mercado  de  trabalho.  Argumenta  ainda  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
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demissões.  Para  isso,  explana  que  é  avaliado  ainda  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  de  maneira
individualizada a cada empresa e podem motivar cargas tributárias diversas. O Poder
Executivo alerta ainda que a legislação que institui  as medidas irregulares citadas
podem ser alteradas pela unidade da Federação instituidora, sem, no entanto, alterar
a  desvantagem imposta  à  produção mineira,  o  que exige  atenção  e  agilidade do
governo mineiro para se adaptar a essas alterações.

Com  base  nesse  cenário,  foi  concedido  regime  especial  de  tributação  para  o
segmento  econômico  de  fabricação  e  montagem  de  bicicletas  e  triciclos  não
motorizados e motocicletas, para empresas que comprovadamente estiverem sendo
prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais
em face dos benefícios concedidos por outros estados.

O  benefício  concreto  apresentado  na  exposição  de  motivos  é  a  concessão  de
crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva resulte em 3% na saída das
mercadorias de sua produção, destinadas a contribuinte do imposto,  desde que o
conteúdo de importação seja menor ou igual a 40%; para os produtos industrializados
com conteúdo de importação superior a 40%, o crédito presumido será de 2,5% sobre
o valor da operação, nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de
4%; ou 5% sobre o valor da operação, nas saídas internas.

Considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, a indicação de
medidas  específicas  instituídas  de forma irregular  por  outro estado e  que afetam
negativamente a produção mineira, e em atendimento ao que dispõe a Lei nº 6.763,
de 1975, esta relatoria julga adequada a ratificação do regime especial de tributação
em estudo.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de

tributação referente a contribuinte mineiro prejudicado ou impedido de instalar-se em
Minas Gerais  do  segmento econômico de fabricação e montagem de bicicletas  e
triciclos  não  motorizados  e  motocicletas,  na  forma  do  projeto  de  resolução
apresentado a seguir.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../...
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  do  segmento  econômico  de  fabricação  e  montagem  de  bicicletas  e
triciclos não motorizados e motocicletas, 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 segmento econômico de fabricação e montagem de bicicletas e triciclos
não motorizados e motocicletas, 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 615/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 616/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

convênio  ICMS  nº  189,  de  17  de  dezembro  de  2013,  celebrado  no  âmbito  do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
O Convênio  ICMS  nº  189/2013  dispõe  sobre  isenção  de  ICMS  nas  operações

relacionadas ao Programa Fome Zero para as unidades federadas que especifica. O
referido convênio altera a redação de dispositivo do Convênio ICMS nº 18/2003, que
dispõe sobre a mesma matéria, passando a autorizar os Estados de Minas Gerais,
Amazonas, Bahia e Paraíba a conceder isenção nas saídas internas em decorrência
das aquisições de mercadorias efetuadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, destinadas ao atendimento do Programa intitulado Fome Zero,
conforme termo de adesão ou convênio firmado com órgãos da administração pública



883
____________________________________________________________________________

municipal direta. O convênio celebrado estabelece, ainda, que os seus efeitos serão
produzidos, no caso específico do Estado de Minas Gerais, a partir da data prevista
em decreto do respectivo Poder Executivo.

Do  ponto  de  vista  da  competência,  a  apreciação  por  esta  Casa  de  convênios
celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,  caput, da Lei Complementar
Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências,  os  convênios  que disponham sobre  concessão de isenção ou outro
benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro,  celebrados conforme legislação federal,
serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia
subsequente  ao  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  à  apreciação  da
Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução,
observado o disposto no art. 4º da mencionada lei federal. Em seu art. 1º, essa lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio nº 189/2013, por meio do

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

Ratifica  o  Convênio  nº  189/2013,  celebrado pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, em 17 de dezembro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 189/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre
isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Romel Anízio - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 617/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2014, celebrado no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  20/2/2014,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 9/2014 altera o Convênio ICMS nº 48/2013,  que institui  o

Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi
Nacional - e disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com
papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico, para as unidades federadas
que especifica.

O Convênio ICMS nº 48/2013 determina que os estabelecimentos localizados no
Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  aqueles  que  se  localizam  em  outros  nove
estados,  que  realizem  operações  sujeitas  à  não  incidência  do  imposto  sobre  as
operações com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico deverão se
credenciar  nas  respectivas  secretarias  de  fazenda  e  no  Recopi  Nacional.  Dessa
forma,  o contribuinte  credenciado no Recopi  fica obrigado a declarar  previamente
suas operações. O referido convênio é dividido em capítulos. O capítulo I, referente
às regras gerais, estipula os procedimentos pertinentes seguintes: o credenciamento
do contribuinte no Recopi Nacional; o registro das operações, o número de registro de
controle  dessas operações  e sua transmissão;  a emissão do documento  fiscal;  a
confirmação  da  operação  pelo  destinatário  e  a  informação  mensal  relativa  aos
estoques; e 5) o descredenciamento de ofício e a transmissão eletrônica em lotes. O
capítulo II trata das regras aplicáveis a determinadas operações, conforme segue: o
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retorno, a devolução e o cancelamento; a remessa por conta e ordem de terceiro; a
remessa fracionada  e  a  industrialização por  conta  de  terceiro;  e  a  remessa para
armazém geral ou depósito fechado.

A alteração introduzida pelo Convênio ICMS nº 9/2014 se dá no dispositivo que
trata da vigência e produção de efeitos do Convênio ICMS nº 48/2013, a saber, que o
Estado de Minas Gerais estabelecerá prazo, em sua legislação, para a produção de
efeitos decorrentes da vigência desse convênio, exceto para suas cláusulas terceira e
quinta.

Do  ponto  de  vista  da  competência,  a  apreciação  por  esta  Casa  de  convênios
celebrados no âmbito do Confaz está fundamentada no disposto no § 5º do art. 8º da
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,  caput, da Lei Complementar
Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 6.763,
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências,  os  convênios  que disponham sobre  concessão de isenção ou outro
benefício ou incentivo fiscal  ou financeiro,  celebrados conforme legislação federal,
serão  submetidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  terceiro  dia
subsequente  ao  de  sua  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  à  apreciação  da
Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou rejeitá-los, por meio de resolução,
observado o disposto no  art.  4º  da  mencionada lei  federal.  Em seu art.  1º,  a  lei
estabelece que as isenções do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal. Conforme
seu art.  4º,  no prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no  Diário
Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra  comunicação,  o  Poder
Executivo de  cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os
convênios  celebrados,  considerando-se  ratificação tácita  dos convênios  a falta  de
manifestação nesse prazo.

Conclusão
Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Convênio  nº  9/2014,  por  meio  do

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

Ratifica  o  Convênio  nº  9/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
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Fazendária - Confaz -, em 27 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 9/2014, celebrado pelo Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, em 27 de janeiro de 2014, que altera o Convênio ICMS
nº 48/2013, que institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel
Imune Nacional  -  Recopi  Nacional  - e  disciplina,  para as  unidades federadas que
especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel
destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Valadares - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 619/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à
concessão de regime especial de tributação para o contribuinte mineiro do segmento
econômico da indústria de produtos químicos.

Publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014, foi a proposição encaminhada a
esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A mensagem em tela encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  exposição  de  motivos  que  visa
beneficiar os contribuintes mineiros do setor de fabricação de produtos químicos com
regime especial  de tributação,  buscando a redução da carga tributária  relativa ao
ICMS.

Conforme  exposição  de  motivos,  encaminhada  pelo  governador  do  Estado,  a
medida fiscal  adotada tem por  finalidade fomentar  e  proteger  setor  específico  da
economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
econômicas instituídas por outros estados da Federação, relativamente ao imposto
mencionado.
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De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os  benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente, de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam
considerados  legítimos.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede
unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS,  ela  faz  com  que  os
contribuintes lá situados concorram, no livre mercado, em melhores condições que os
contribuintes localizados em outras unidades da Federação.

No que tange à mensagem em exame, o regime especial concedido fundamenta-se
no inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

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

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

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

Conforme informado pela exposição de motivos, tal regime especial de tributação
foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias
de produtos químicos se comprometeram a investir  no Estado,  aproximadamente,
45,2 milhões de reais e a gerar 291 empregos diretos. Em contrapartida, por meio do
regime especial, foi concedido a essas empresas crédito presumido, resultando em
carga tributária efetiva de: a) 3% para o ICMS devido nas vendas a não contribuintes
dos produtos industrializados relacionados em protocolo de intenções e nas vendas
interestaduais, desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a 40%; b)
3,5% para o ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados relacionados em
protocolo de intenções, desde que o conteúdo de importação seja menor ou igual a
40%; c) 3% para o ICMS devido nas vendas do produto industrializado relacionado
em protocolo de intenções, realizadas pela indústria e destinadas exclusivamente a
contribuintes do imposto para utilização como matéria-prima.

Tendo em vista sua importância para a proteção da economia mineira, em especial
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da indústria de produtos químicos, concordamos com as medidas adotadas.
Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação
concedido ao setor fabricante de produtos químicos, por meio do projeto de resolução
a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de produtos

químicos, 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  fabricante  de  produtos  químicos,  signatário  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 619/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Romel Anízio - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 621/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  o

Convênio  ICMS  nº  191,  de  17  de  dezembro  de  2013,  celebrado  no  âmbito  do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  20/2/2014,  a  proposição  vem  a  esta
Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.

Fundamentação
O Convênio ICMS nº 191/2013 prorroga, até 31 de maio de 2015, as disposições de

203 convênios que concedem benefícios fiscais.
Entre os convênios prorrogados, 123 não são dirigidos ao Estado. Dos convênios

dirigidos a todos os estados ou especificamente a Minas Gerais,  alguns merecem
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destaque,  como o Convênio ICMS nº 38, de 30 de março de 2012, que concede
isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física,
visual, mental ou autista. Também o Convênio ICMS nº 38, de 7 de agosto de 1991,
beneficia  pessoas  com  deficiência,  ao  isentar  do  ICMS  as  aquisições  de
equipamentos e acessórios destinados a instituições especializadas.

Muitos dos convênios concedem benefícios na área de saúde. Como exemplos,
podemos  citar  os  Convênios  ICMS  nºs  24,  de  28  de  março  de  1989,  relativo  a
mercadorias  importadas  para  a  industrialização  de  componentes  e  derivados  de
sangue;  104, de 24 de outubro de 1989,  relativo a bens importados destinados a
ensino, pesquisa e serviços médico-hospitalares; 5, de 20 de março de 1998, relativo
a equipamento médico-hospitalar importado; 140, de 7 de dezembro de 2001, relativo
a medicamentos; 81, de 10 de outubro de 2003, relativo a dispositivo simulador de
glândula  mamária  humana  feminina;  9,  de  30  de  março  de  2007,  relativo  a
medicamentos  e  equipamentos  destinados  a  pesquisas  que  envolvam  seres
humanos; e 23, de 30 de março de 2007, relativo a reagente para diagnóstico da
doença de chagas destinado a órgão ou entidade da administração pública direta,
suas autarquias e fundações.

Alguns dos convênios prorrogados se referem a benefícios fiscais à agropecuária,
como os Convênios ICMS nºs 100, de 4 de novembro de 1997, relativo a insumos
agropecuários; 47, de 19 de junho de 1998, relativo a bens e mercadorias destinados
à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa -; 59, de 6 de julho de
2001,  relativo  a  leite  fresco;  e  o  52,  de  26  de  setembro  de  1991,  relativo  a
implementos  agrícolas.  Este  último  também  concede  benefício  relativo  a
equipamentos  industriais.  Bens  e  produtos  de  outros  setores  da  economia  são
também  beneficiados  pelos  convênios  prorrogados,  como  produtos  típicos  de
artesanato, por meio do Convênio ICMS nº 4, de 26 de março de 1992; tijolos e telhas
cerâmicos, por meio do Convênio ICMS nº 50, de 30 de abril de 1993; ferros e aços
não planos comuns, por meio do Convênio ICMS nº 33, de 31 de maio de 1996; bolas
de aço forjadas, por meio do Convênio ICMS nº 33, de 6 de julho de 2001; blocos
catódicos de grafite, por meio do Convênio ICMS nº 72, de 28 de junho de 2002;
adesivo hidroxilado produzido com material  resultante da moagem ou trituração de
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garrafa PET, por meio do Convênio ICMS nº 8, de 4 de abril  de 2003; máquinas,
equipamentos, partes e acessórios importados destinados a empresa de radiodifusão,
por meio do Convênio ICMS nº 10, de 30 de março de 2007.

Dois dos convênios estão relacionados a programas governamentais no setor de
energia elétrica. São eles o Convênio ICMS nº 125, de 17 de dezembro de 2003, que
autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial
de alíquotas e à importação e redução da base de cálculo do ICMS nas operações
internas  com  mercadorias  e  bens  destinados  à  aplicação  no  Programa  de
Eletrificação Rural vinculado ao Programa Nacional de Universalização denominado
Programa Luz no Campo, do Ministério de Minas e Energia; e o Convênio ICMS nº 7,
de 2 de abril de 2004, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do
ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à importação e redução da base de cálculo
do ICMS nas operações internas com mercadorias e bens destinados à aplicação no
programa de governo ao Noroeste Mineiro adquiridos pela Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig.

Outros convênios beneficiam o setor de transporte, entre eles, o Convênio ICMS nº
26,  de  3  de  abril  de  2009,  que se refere  a  operações com partes  e  peças  para
manutenção de aeronaves; o Convênio ICMS nº 95, de 28 de setembro de 2012, que
se refere a operações com veículos militares; o Convênio ICMS nº 62, de 26 de julho
de 2013, que se refere a operações com produtos resultantes da utilização de pneus
inservíveis de caminhões fora-de-estrada; o Convênio ICMS nº 113, 6 de outubro de
2006, que se refere a operações com biodiesel; o Convênio ICMS nº 4, de 2 de abril
de 2004, que se refere à prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas;
bem como os Convênios ICMS nºs 45, de 26 de março de 2010; 24, de 5 de abril de
2013; e 32, de 7 de julho de 2006, que se referem a operações com locomotivas e
trilhos para estrada de ferro.

Programas assistenciais e de educação são beneficiados por alguns dos convênios
prorrogados. Como exemplos, podem ser citados os Convênios ICMS nºs 136, de 12
de dezembro de 1997, referente a mercadorias destinadas à construção de imóveis
populares,  sob  a  coordenação  da  Companhia  de  Habitação do  Estado de  Minas
Gerais - Cohab; 18, de 4 de abril de 2003, relacionado ao Programa Fome Zero; 22,
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de  4  de  abril  de  2003,  referente  a  operações  internas  promovidas  pelo  Serviço
Voluntário de Assistência Social - Servas; 53, de 16 de maio de 2007, referente a
ônibus,  micro-ônibus e embarcações,  adquiridos pelos  estados,  Distrito  Federal  e
municípios, no âmbito do Programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação -
MEC; 55, de 30 de junho de 1994, referente a cadernos escolares personalizados
destinados à distribuição gratuita aos alunos da rede escolar municipal no Estado; 77,
de  18  de  setembro  de  1998,  referente  a  mercadorias  importadas  pelo  Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai; e 133, de 15 de dezembro de 2006,
relativo à importação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como
suas partes e peças, destinados a integrar o ativo imobilizado do Senai, do Serviço
Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -  e  do  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Rural - Senar.

Alguns convênios são voltados para a administração pública, como os Convênios
ICMS nºs 79, de 1º de julho de 2005, relacionado aos Programas de Fortalecimento e
Modernização das Áreas de Gestão,  de Planejamento e de Controle Externo dos
Estados  e  do  Distrito  Federal;  92,  de  6  de  julho  de  2007,  relativo  a  bens  e
mercadorias destinados à construção de centro administrativo do governo do estado;
84, de 26 de setembro de 1997, relativo a produtos destinados a órgãos ou entidades
da administração pública.

Outros convênios, ainda, estão relacionados à Copa do Mundo de Futebol de 2014.
São eles:  o Convênio  ICMS nº 108,  de  26 de setembro de 2008,  que autoriza  a
concessão de isenção do ICMS nas operações com mercadorias e bens destinados à
construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios; o Convênio ICMS nº
50, de 8 de julho de 2011, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção
do  ICMS  nas  operações  com  mercadorias  destinadas  à  construção,  ampliação,
reforma ou modernização do Estádio Raimundo Sampaio (Estádio Independência); o
Convênio ICMS nº 72, de 15 de julho de 2011, que autoriza a concessão de isenção
do  ICMS  incidente  nas  aquisições  de  mercadorias  destinadas  à  construção,
ampliação, reforma ou modernização dos centros de treinamentos; o Convênio ICMS
nº 134, de 16 de dezembro de 2011, que autoriza a concessão de isenção do ICMS
em operações com locomotivas, vagões, trilhos, máquinas, aparelhos, equipamentos,
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suas  partes  e  peças,  destinados  a  empreendimentos  de  mobilidade  urbana,  no
contexto da preparação da Copa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do Convênio ICMS nº 191/2013, por meio

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

Ratifica o Convênio ICMS nº 191, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 191,  de 17 de dezembro de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que
prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Gustavo Valadares - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.560/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do deputado Dinis  Pinheiro, o projeto de lei  visa dar  denominação à

ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no Município de Lagoa
Santa.

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

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de
Relações  Institucionais,  para  que  enviasse  informações  sobre  o  trecho  a  ser
denominado.

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

Fundamentação
O projeto de lei  tem por escopo dar a denominação de Delma Pinto Coelho de

Oliveira à ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no Município
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de Lagoa Santa. A ponte, situada no contorno norte da cidade, no circuito da Estrada
Real, com destino à Serra do Cipó, é passagem de turistas que visitam a região,
especialmente em fins de semana e feriados.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a denominação
de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do
município.  Assim,  esta  Casa pode disciplinar  juridicamente  a  questão,  cabendo a
seus membros a apresentação de proposição para tanto.

A Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição  e  próprio  público  do  Estado,  determina  que  a  escolha,  no  caso  de
homenagem, deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, evento de valor
histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências a tradições históricas e
culturais do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, por meio
de  nota  técnica  de  31/10/2013,  manifestou-se  favoravelmente  à  denominação
proposta, em resposta à diligência solicitada.

Integrante de uma das mais tradicionais famílias da localidade, Dona Delma sempre
esteve presente na vida pública. Foi casada com o ex-deputado estadual Genesco
Aparecido de Oliveira, é mãe de Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, que foi três
vezes  prefeito  de  Lagoa Santa,  e  avó do atual  prefeito  daquela  cidade,  Genesco
Aparecido de Oliveira Neto. Além disso, era irmã do vice-governador de Minas Gerais,
Alberto  Pinto  Coelho,  e  cunhada do eminente  homem público  José Aparecido  de
Oliveira.

Falecida em 11 de junho de 2013, deixou saudades nos lagoa-santenses devido
aos laços profundos que construiu com a comunidade, com a qual conviveu por mais
de 40 anos.

Trata-se, portanto, de um justo reconhecimento à participação intensa e meritória da
homenageada na vida social, cultural e política de Lagoa Santa, como incentivadora
permanente de iniciativas sociais e como cidadã zelosa do bem comum. No âmbito
familiar, ela sintetizava os valores da mineiridade, sobretudo quando se envolvia em
projetos, iniciativas e ações em benefício de toda a coletividade.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.560/2013,  em turno único,  na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.830/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  (anos  iniciais)  situada no
Município de Rio Piracicaba.

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

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

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

Conselheiro José Joaquim da Rocha à escola estadual de ensino fundamental (anos
iniciais)  situada  na  Rua  Marechal  Deodoro,  59,  Centro,  no  Município  de  Rio
Piracicaba.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade
de ensino, que, em reunião realizada no dia 7/10/2013, homologou, pela maioria dos
votos de seus membros, a indicação do nome do homenageado para denominar a
referida escola.

O capitão-mor e, posteriormente, conselheiro José Joaquim da Rocha, nascido em
Mariana, em 19/10/1777, e falecido em 16/7/1848, foi deputado suplente nas cortes
portuguesas em 1821. Teve intensa participação nos movimentos pela Independência
do Brasil, sendo considerado o articulador da permanência de D. Pedro I no País, no
ato  que  ficou  conhecido  como “Fico”.  Foi  eleito,  por  Minas  Gerais,  deputado  da
constituinte brasileira após a proclamação da independência, tendo também atuado
como  diplomata  nas  cortes  de  Paris  e  Roma.  O  homenageado  deixou,
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reconhecidamente, um importante legado na construção da história do nosso País.
Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para designar

a unidade escolar objeto da proposição em análise.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.830/2014, em
turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.904/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria  da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  a Associação Dragão Vermelho de Artes Marciais, 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  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Dragão Vermelho de Artes Marciais, com sede no Município de  Contagem, pessoa
jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  ajudar
socialmente a comunidade.

Para a consecução desse propósito, a instituição promove atividades nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
da população.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade no fomento
à prática esportiva e de lazer dos cidadãos do Município de Contagem, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.904/2014, em
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turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 51/2013
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do procurador-geral de justiça, o projeto de lei em epígrafe “revoga o

parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994”.
Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013,  foi  a  proposição  distribuída  à

Comissão de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.
Compete  a  esta  Comissão  de  Administração  Pública  pronunciar-se  quanto  ao

mérito da proposição, conforme dispõe o art.102, I, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei complementar em epígrafe revoga o parágrafo único do art. 183 da
Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994 - Lei Orgânica do Ministério
Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  -,  que  determina  que  a  vaga  decorrente  de
remoção será provida, obrigatoriamente, por promoção.

Em outras palavras, se algum membro do Ministério Público for removido para outra
comarca,  a  vaga  surgida  em  decorrência  dessa  remoção  será,  obrigatoriamente,
provida por promoção.

A Comissão de Constituição, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Argumentou que o procurador-geral de
justiça tem competência para a iniciativa da matéria, nos termos do art. 125, I, da
Constituição  do  Estado.  Esclareceu  que  essa  competência  compõe  o  quadro  de
prerrogativas asseguradas ao Ministério Público pela Constituição da República, “ex
vi” do seu art. 127, § 2º, tendo como propósito assegurar a autonomia funcional e
administrativa do órgão, indispensável para o exercício de sua função de fiscal da lei.

Do ponto  de  vista  do  mérito,  ressaltamos que a  medida  contida na  proposição

busca,  nos  termos  da  justificação  apresentada  pelo  procurador-geral  de  justiça,
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adequar a movimentação dos membros na carreira do Ministério Público Estadual à
atual estrutura da carreira. De acordo com o procurador, quando da promulgação da

lei  orgânica  havia  um  número  maior  de  entrâncias  (inicial,  intermediária,  final  e
especial)  e  a  última  entrância  da  carreira  tinha  um  número  de  promotores  que
correspondia a apenas 20% do número total de promotores. Todavia, atualmente a

estrutura  da  carreira  é  distinta,  com  um  número  menor  de  entrâncias  (apenas
primeira, segunda e especial), e é, portanto, mais horizontal. De acordo com dados
contidos na justificação do projeto, a entrância mais elevada conta hoje com o maior

número  de membros,  correspondendo  a  43% do número  total  de  promotores  de
justiça.  A tendência,  segundo  informa  o  procurador-geral  de  justiça,  é  que  esse
número  aumente  como  consequência  da  elevação  das  comarcas  de  segunda

entrância  à  entrância  especial  em  razão  do  crescimento  da  população.  Assim,  a
proposição permite uma movimentação mais horizontal da carreira, além de aumentar
a possibilidade de provimento de promotorias de justiça em regiões menos atrativas

do Estado, haja vista que, não havendo interessados na promoção de tais comarcas,
ainda assim será possível cogitar-se de provimento por remoção.

Dessa forma, as medidas contidas no projeto são meritórias, uma vez que permite

aos membros do  Ministério  Público uma movimentação na carreira mais  coerente
com sua estrutura atual, favorecendo, ademais, a melhor distribuição dos promotores
por todas as regiões do Estado.

Conclusão
Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

51/2013.

Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco, relator - Sargento Rodrigues - Fábio

Cherem.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar no 57/2014,



898
____________________________________________________________________________

encaminhado  por  meio  da  Mensagem  nº  594/2014,  “altera  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do

Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta
comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise propõe a reestruturação da carreira de defensor público do

Estado  reduzindo  de  seis  para  quatro  o  número  de  classes  da  carreira,

reposicionados os seus membros de acordo com a nova organização a partir de 1° de
julho de 2014, assegurando a paridade aos aposentados e pensionistas que tenham
tal direito.

Quando da análise jurídica da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou parecer por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Quanto  ao  mérito,  entendemos  que  a  proposição  é  conveniente  e  oportuna,

merecendo aprovação desta Casa Legislativa.
É importante lembrar que a Constituição Federal,  em seu art.  134, prevê que a

“Defensoria  Pública  é  instituição  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-lhe  a  orientação  jurídica  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. Confirmando a Carta Constitucional, a Lei
Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994, que “organiza a Defensoria Pública
da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos Estados”, prevê no seu art. 1° que “a Defensoria Pública é instituição
permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe,  como
expressão  e  instrumento  do  regime democrático,  fundamentalmente,  a  orientação
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jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial,  dos  direitos  individuais  e  coletivos,  de  forma integral  e  gratuita,  aos
necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição
Federal”.

Não há como negar o importante e fundamental  papel  que a defensoria pública
exerce, de maneira que a alteração na carreira reforça a importância desse órgão no
exercício da função jurisdicional do Estado, notadamente diante das reivindicações
dos segmentos mais carentes da sociedade.

Desse  modo,  entendemos  que  a  proposição,  além  de  encontrar  amparo  nos
princípios  constitucionais  que  regem  a  administração  pública,  demonstra  o
reconhecimento da nobreza e relevância dos serviços prestados pelos  defensores
públicos.

É  importante  ainda  destacar  que,  nos  termos  da  Mensagem  nº  594/2014  do
governador, a proposição vai ao encontro da ampliação do acesso à justiça para a
população  hipossuficiente,  fortalecendo  as  funções  constitucionais  da  Defensoria
Pública e valorizando a atuação social dos defensores públicos.

Também é importante ressaltar que a proibição de se realizar, no ano da eleição, na
circunscrição do pleito,  revisão geral da remuneração dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder  aquisitivo  (art.  73,  VIII,  da  Lei  nº
9.504,  de  1997  e  Resolução  nº  22.252,  de  2006,  do  Tribunal  Superior  Eleitoral)
somente  se  inicia  a  partir  de  8/4/2014.  Dessa  forma  não  há  óbice  para  o
prosseguimento da tramitação da presente proposição até o presente momento.

Informamos  que  a  adequação  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  dos  dados
apresentados  no impacto  orçamentário-financeiro  enviado a  esta  Casa Legislativa
pelo secretário  de Estado de Planejamento e Gestão (Ofício Gab.  Sec.  Nº 91/14)
será, no momento oportuno, analisada pela comissão competente.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente e relator - Sargento Rodrigues - Fábio Cherem - Inácio

Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.302/2013
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.302/2013 “altera a Lei nº

13.994,  de  18  de  setembro  de  2001,  que  institui  o  Cadastro  de  Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e
Administração Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta
comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende acrescentar ao art. 2º da Lei nº 13.994, de 2001,

o inciso V, prevendo a inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual,  a  pessoa  física  ou  jurídica  que
tenha sofrido a sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, decorrente de processo administrativo instaurado por outras
unidades federativas.

Quando da análise jurídica da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou parecer por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Quanto  ao  mérito,  entendemos  que  a  proposição  é  conveniente  e  oportuna,
merecendo aprovação desta Casa Legislativa.

O art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666 de 1993, já impõe ao Estado o dever de
impedir  que os particulares punidos com a suspensão temporária de participar de
licitações e contratar com o poder público e os declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a administração pública participem dos processos licitatórios por ele
realizados.

A criação do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar  e Contratar com a
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Administração  Pública  Estadual  é  medida  indispensável  para  o  adequado
armazenamento das informações sobre as pessoas físicas e jurídicas que já sofreram
as sanções e, portanto, estão impedidas de participar de certames, permitindo que os
órgãos públicos estaduais conheçam os fornecedores impedidos e apliquem de forma
eficiente a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Isso  porque  a  alteração  legislativa  trazida  pela  proposição  proporcionará  à
administração maior eficácia no cumprimento do seu dever de afastar da participação
do processo licitatório e das contratações realizadas pelo Estado os fornecedores que
comprovadamente apresentaram desvios de conduta em contratações anteriormente
realizadas com o poder público.

Além da consagração do princípio da eficiência, a medida também proporciona o
atendimento  ao  princípio  da  publicidade,  disponibilizando,  não  só  aos  órgãos  da
administração pública estadual,  mas também para qualquer cidadão interessado o
acesso ao cadastro que contém os dados das empresas que, por força de sanção
administrativa, estão impedidas de participar de licitações e de contratar com o poder
público.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.302/2013.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Fábio Cherem - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei no 4.828/2014, de autoria do governador do Estado, encaminhado
por meio da Mensagem nº 595/2014, “reajusta o subsídio dos membros da Defensoria
Pública do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta
comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em análise é reajustar, em duas etapas, o subsídio mensal

dos membros da carreira de defensor público do Estado de que trata o Anexo I da Lei
nº 17.162, de 26 de novembro de 2007, passando a ser os seguintes: a) a partir de 1º
de junho de 2014 até 31 de maio de 2015, R$16.022,94 para o cargo de defensor
público de classe inicial; R$17.607,06 para o cargo de defensor público de classe
intermediária;  R$19.348,42  para  o  cargo  de  defensor  público  de  classe  final;
R$21.262,00 para o cargo de defensor público de classe especial; R$21.564,05 para
o cargo de corregedor-geral; R$21.564,05 para o cargo de subdefensor público-geral;
e R$22.146,50 para o cargo de defensor público-geral; b) a partir de 1º de junho de
2015, R$18.935,15 para o cargo de defensor público de classe inicial; R$20.807,83
para o cargo de defensor público de classe intermediária; R$22.865,78 para o cargo
de defensor público de classe final; R$25.127,24 para o cargo de defensor público de
classe especial; R$25.484,20 para o cargo de corregedor-geral; R$25.484,20 para o
cargo de subdefensor público-Geral; e R$26.172,53 para o cargo de defensor público-
geral.

Quando da análise jurídica da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou parecer por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Quanto  ao  mérito,  entendemos  que  a  proposição  é  conveniente  e  oportuna,
merecendo aprovação desta Casa Legislativa.

Não há dúvidas de que as medidas previstas  no projeto  se alinham à previsão
contida  no  art.  39,  §  1°,  da  Constituição Federal,  que  dispõe  que  a  fixação  dos
vencimentos  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório  do  servidor
público  observará  a  natureza,  o  grau  de responsabilidade  e  a  complexidade  dos
cargos de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades de cada
cargo.

O aumento que se pretende conceder aos defensores públicos nada mais é do que
um  reconhecimento  da  elevada  complexidade  e  da  grande  importância  das  suas
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atribuições para a efetivação da garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição
e ao devido processo legal, estimulando os atuais e futuros integrantes da carreira ao
desempenho das suas funções.

Lembramos  que  é  ponto  pacífico  a  existência  de  relação  de  pertinência  entre
remuneração condizente e desempenho profissional, que implica eficiência do setor
público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas  implementadas  pelo
Estado.

Com  relação  à  adequação  à  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  os  dados
apresentados  no impacto  orçamentário-financeiro  enviado a  esta  Casa Legislativa
pelo secretário  de Estado de Planejamento e Gestão (Ofício Gab.  Sec.  Nº 91/14)
serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Por  fim,  registre-se  que  a  proibição  de  se  realizar,  no  ano  da  eleição,  na
circunscrição do pleito,  revisão geral da remuneração dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder  aquisitivo  (art.  73,  VIII,  da  Lei  nº
9.504,  de  1997,  e  Resolução  nº  22.252,  de  2006,  do  Tribunal  Superior  Eleitoral)
somente  se  inicia  a  partir  de  8/4/2014,  razão  pela  qual  inexiste  óbice  para  o
prosseguimento da tramitação da proposição até o presente momento.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.828/2014.
Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Fábio Cherem - Inácio

Franco.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2014

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2014

Presidência do Deputado João Leite

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 5.035 e 5.036/2014 -  Projetos de Resolução nºs

5.037 a 5.043/2014 -  Requerimentos nºs 7.419 a 7.421/2014 - Oradores Inscritos:

Discurso  do  deputado  Glaycon  Franco;  questão  de  ordem;  chamada  para

recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen

Santiago - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João

Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos -

Wander Borges.

Abertura

O  presidente  (deputado  João  Leite)  -  Às  14h11min,  a  lista  de  comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

Correspondência
- A deputada Luzia Ferreira, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Da Sra. Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, chefe de gabinete do Ministério das

Comunicações, prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.558/2013, da
Comissão de Transportes.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento nº 6.241/2013, da Comissão de Prevenção e
Combate às Drogas.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado (3), agradecendo
voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  da
Comissão Extraordinária das Águas, pelo anúncio de novas obras de revitalização do
Parque das Águas de Lambari, bem como do Museu das Águas, e a requerimentos
do deputado Duarte Bechir, pela execução da obra de recapeamento asfáltico da MG-
164 no trecho entre Camacho e Itapecerica e pelos expressivos resultados obtidos
pelas  escolas  estaduais  e  pelos  alunos  mineiros  na  nona  edição  da  Olimpíada
Brasileira de Matemática de Escolas Públicas.

Do  Sr.  Antônio  Júlio  de  Faria,  prefeito  municipal  de  Pará  de  Minas,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.868/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Da Sra. Caroline Willrich, coordenadora regional da Funai (substituta), prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  6.375/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  (6),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.419, 6.671, 6.688, 6.710 e
6.810/2013, da Comissão de Participação Popular, e 6.640/2013, da Comissão da
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Pessoa com Deficiência.
Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança
Pública encaminhado por meio do Ofício nº 2.036/2013/SGM.

Do Sr.  Cloves Eduardo Benevides,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.486/2013, da Comissão de
Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  e  6.675/2013,  da  Comissão  de  Participação
Popular.

Do  Sr.  Douglas  Szefer,  diretor  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República  (substituto),  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.154/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Georgenor Cavalcante Pinto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério
dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.298/2013, do
deputado Bonifácio Mourão.

Do  Sr.  Gilson  Soares  Lemes,  juiz  auxiliar  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.940/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. João Abnir Pinho de Souza, prefeito municipal de Santa Efigênia de Minas,
relatando fatos  relativos à segurança pública ocorridos nesse município durante o
período do Carnaval. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da  Sra.  Jomara  Alves  da  Silva,  presidente  do  Ipsemg,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 5.491/2013, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte
(4),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.120/2013,  da
Comissão de Assuntos Municipais; 6.020/2013, da Comissão de Direitos Humanos;
6.034 e 6.804/2013, da Comissão de Participação Popular.

Da Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações  relativas aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.588 e  4.589/2013,  em  atenção a
pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações
aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr.  Leandro  Guerra,  relações  institucionais  da  TIM,  encaminhando  cópia  do
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plano  de  melhorias  acordado  com  a  Anatel  em  agosto  de  2012.  (-  Anexe-se  ao
Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Da Sra. Kênia Flávia Reis dos Santos, técnica administrativa do Ministério Público
do Trabalho, informando o indeferimento do requerimento, apresentado pela CPI da
Telefonia, de instauração de inquérito civil contra a TIM Celular S.A. (- À Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.393/2013, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr.  Marco Antônio de Paula Assis,  presidente do Sindepominas, e outros (2)
solicitando  a  apuração  de  suposta  improbidade  administrativa  na  aplicação  de
recursos do programa Cinturão de Segurança e a realização de concurso público
para a Polícia Civil; e solicitando providências com vistas a evitar desencontros de
informação  entre  essa  polícia  e  a  PMMG  e  a  realização  de  gestões  junto  ao
governador  do  Estado  a  fim  de  que  oriente  as  polícias  a  respeitar  os  princípios
constitucionais em sua atuação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Marco  Antônio  de  Paula  Assis,  presidente  do  Sindepominas,  e  outros
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei  nº 4.472/2013,  do deputado
Lafayette de Andrada. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Marcos  Antônio  Borges,  executivo  de  relações  institucionais  da  Oi,
informando  que  essa  empresa  cumprirá  até  o  final  de  2014  as  metas  de
universalização estabelecidas pelo Decreto nº  7.512,  de 2011,  e encaminhando a
relação  das  localidades,  situadas  no  Estado,  atendidas  por  essa  empresa.  (-  À
Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Marcos  Antônio  Borges,  executivo  de  relações  institucionais  da  Oi,
encaminhando o trecho do plano de melhorias acordado com a Anatel referente ao
Estado. (- Anexe-se ao Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Da Sra. Maria Augusta Boulitreau Assirati, presidente interina da Funai, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.381/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (20),  prestando
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informações relativas aos Requerimentos n°s 6.644 e 6.832/2013, da Comissão de
Cultura;  4.673,  5.428,  6.387,  6.473,  6.559,  6.570  e  6.836/2013,  da  Comissão  de
Direitos Humanos; 2.297/2011 e 5.870/2013, da Comissão de Meio Ambiente; 6.663,
6.678  e  6.679/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  6.187,  6.189  e
6.229/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária;  7.098/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública; 4.848 e 4.851/2013, da Comissão de Transporte.

Da Sra.  Olivia  de  Fátima Braga  Melo,  chefe  do  Departamento  de  Investigação,
Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil, prestando informações relativas aos
Requerimentos n°s 6.160 e 6.161/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  secretário  de  Planejamento  em  exercício,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.749/2013,  da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Rafael de Araújo Vieira, procurador do Município de Cataguases, prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.899/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.480/2013, da Comissão de Segurança
Pública.

Da Sra. Rosângela Maria Dantas,  prefeita municipal de Inconfidentes, pedindo a
intercessão desta Casa a fim de que sejam doados a esse município os prédios que
menciona, de propriedade do Estado, para a implantação de serviços que atenderão
principalmente às famílias carentes. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Zeno José Andrade Gonçalves, gerente de projeto da Diretoria Executiva do
Dnit, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.899/2013, da Comissão
de Transporte.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 5.035/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Açucena  o  imóvel  que

especifica.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Açucena:
I - o imóvel registrado no cartório de registro de imóveis dessa cidade, no livro 2 de

registro geral, matrícula nº 5.784, com área de 497,73m² (quatrocentos e noventa e
sete  vírgula  setenta e três  metros  quadrados),  com as seguintes  confrontações e
medidas:  pela frente,  com a Praça Edson Miranda,  medindo 26,10m (vinte e seis
vírgula dez metros);  pelos fundos, com o lote 01-A, medindo 26,85m (vinte e seis
vírgula oitenta e cinco metros);  pelo lado direito,  com o lote 10,  medindo 18,80m
(dezoito vírgula oitenta metros); e, pelo lado esquerdo, com a Rua Getúlio Vargas,
medindo 18,80m (dezoito vírgula oitenta metros);

II - o imóvel registrado no livro 2 de registro geral, matrícula nº 5.785, que trata do
lote  de  terreno  nº  01-A da  quadra  13  do  loteamento  da  sede,  no  Município  de
Açucena, medindo 269,17m² (duzentos e sessenta e nove vírgula dezessete metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações  e  medidas:  pela  frente,  com  a  Rua
Getúlio Vargas, medindo 10,30 (dez vírgula trinta metros); pelos fundos, com o lote
10, medindo 9,75m (nove vírgula setenta e cinco metros); pelo lado direito, com o o
lote  01,  medindo 26,85 (vinte e seis  vírgula  oitenta  e cinco  metros);  e,  pelo  lado
esquerdo, com o lote 02, medindo 26,85 (vinte e seis vírgula oitenta e cinco metros).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Hélio Gomes
Justificação: No dia 23 de dezembro de 2007, foi realizada reunião com o juiz de

direito da comarca, o representante do Ministério Público, o presidente do Sindicato
Rural  de Açucena e  o presidente  do  Centro de  Apoio  à  Infância e Juventude de
Açucena - Caija. Na ocasião ficou acordada a permuta entre os imoveis pertencentes
a essas entidades e o pertencente ao Tribunal de Justiça, onde até então funcionava
o fórum. Essa permuta foi feita para viabilizar a construção do novo fórum.

As obrigações do Sindicato Rural e do Caija foram cumpridas, tendo em vista que
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doaram o imóvel ao município para que este doasse ao Estado, conforme definido na
reunião.  Ocorre que não houve a contrapartida do Tribunal  de Justiça,  ou seja,  a
doação do imóvel onde funcionava o antigo fórum não foi efetuada.

Dessa forma, o Sindicato Rural e o Caija confiaram nos órgãos do Estado, mas
acabaram sendo prejudicados, pois ficaram sem local para funcionar regularmente. A
doação não foi efetuada, o que acarretou a instalação precária das entidades em um
cômodo da residência do presidente do Sindicato, motivo pelo qual se faz presente a
necessidade  de  doação  dos  imóveis  ao  Município  de  Açucena,  para  que  este  o
repasse às instituições.

Assim,  com o  intuito  de  resolver  essa injustiça  e possibilitar  a  instalação digna
dessas importantes instituições que confiaram nos órgãos do Estado, contamos com
o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo governador do Estado.
Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.873/2014,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.036/2014
Altera a Lei nº 10.820, de 22 de julho de 1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade

de se fazerem adaptações nos coletivos intermunicipais visando facilitar o acesso e a
permanência de pessoas com deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - O art. 2º da Lei nº 10.820, de 22 de julho de 1992, fica acrescido dos

seguintes §§ 2º e 3º, ficando seu parágrafo único renumerado com § 1º:
“Art. 2º - (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - É vedado o cadastramento de veículo para operar no sistema de transporte

coletivo intermunicipal que esteja em desacordo com o art. 1º.
§  3º  -  Será  cancelado no prazo  de cento  e  oitenta  dias,  contados  da  data  de

vigência desta lei, o cadastro para operação no sistema de transporte intermunicipal
que esteja em desacordo com o art. 1º.”.

Art. 2º - Fica substituída em todo o texto da Lei nº 10.820, de 22 de julho de 1992, a
expressão  “pessoa  portadora  de  deficiência”  por  “pessoa  com  deficiência”,
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procedendo-se às adequações gramaticais necessárias.
Art.  3º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  trinta  dias  a  contar  da  sua

publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Liza Prado
Justificação:  Esta  proposição  de  lei  busca  impedir,  no  âmbito  do  Estado,  o

cadastramento de veículos de transporte intermunicipal que não estejam de acordo
com a Lei nº 10.820, de 1992, ou seja, que não estejam adaptados às normas de
acessibilidade, especialmente elevadores para acesso ao interior dos veículos, portas
largas e eliminação de obstáculos.

Isso  significa,  na  realidade,  exigir  o  cumprimento  da  norma  de  acessibilidade
através  da  permissão  de  funcionamento,  apenas  com  o  cumprimento  desses
requisitos.

A legislação a ser alterada assim dispõe sobre a fase de transição:
“Art. 2º - As empresas a que se refere o artigo anterior deverão, no prazo de um ano

a contar da data da publicação desta lei, promover as alterações previstas no § 1º do
supracitado artigo, em pelo menos 10% (dez por cento) da frota de cada itinerário.

Parágrafo  único  -  Findo  o  prazo  estabelecido  no  caput do  artigo,  os  coletivos
intermunicipais, para serem postos em circulação, deverão vir de fábrica ajustados às
exigências desta lei, até que toda a frota esteja adaptada.

Art. 3º - Cada empresa deverá estipular e tornar públicos os horários de circulação
dos  veículos  já  adaptados,  enquanto  os  ajustes  previstos  no  §  1º  do  art.  1º  não
tiverem sido processados nas respectivas frotas”.

Ou seja,  as  empresas,  desde meados de 1992,  tinham o prazo de 1 ano para
adaptação  de  10%  da  frota.  Findo  o  prazo  de  1  ano,  todos  os  novos  veículos
deveriam ter as regras de acessibilidade.

Passados  mais  de  20  anos,  infelizmente  não  temos  visto  acessibilidade  no
transporte  intermunicipal.  Há  claro  descumprimento  das  normas  pelas  empresas,
especialmente com relação à aquisição de novos veículos.

O Decreto 44.603,  de 2007,  determina, em seu art.  7º,  que “Todo veículo,  para
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operar  no  Sistema  de  Transporte  Intermunicipal  e  Metropolitano  de  Passageiros,
dependerá de cadastro prévio, nos termos estabelecidos pela Setop”.

Assim, faz-se necessário impedir o cadastramento de veículos que descumprem a
legislação, o que justifica a presente proposição.

A atual legislação somente prevê multa equivalente a 500 UPFMGs, em caso de
descumprimento. No entanto, o que mais interessa, é o cumprimento da regra de
acessibilidade, e não o dinheiro.

A  competência  legislativa  estadual  para  estabelecer  normas  de  transporte
intermunicipal, como a presente, é inegável, assim como a defesa das pessoas com
deficiência.

Além disso, propõe-se a alteração da terminologia usada para fazermos referência
às pessoas com deficiência, superada desde a edição da lei originária.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social que trata a matéria,  consolidando
ainda mais a democracia de acessibilidade, é que conto com o apoio dos nobres
pares para apreciação e aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.037/2014
Altera a Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, que ratifica a concessão de

regime  especial  de  tributação  ao  estabelecimento  que  promova  transferência
interestadual de minério de ferro, 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 - O art. 1º da Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, passa a vigorar

com a redação que segue:
“Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

estabelecimento que promova transferência interestadual  de  minério de  ferro,  nos
termos  do  art.  225-A da  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 402/2013.”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.038/2014

Ratifica  regime especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de  resinas
termoplásticas, 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  fabricante  de  resinas  termoplásticas,  signatário  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 620/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.039/2014

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de tecidos
especiais  e  artefatos  têxteis,  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 fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  estado,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 627/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.040/2014

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de resinas termoplásticas,
nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

mineiro do segmento da fabricação de resinas termoplásticas, 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 618/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.041/2014

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de cosméticos
e produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 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  fabricante de  cosméticos e produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, signatário 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 622/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.042/2014
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria de celulose,

papel e produtos de papel, 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 indústria de celulose, papel e produtos de papel, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  estado,  conforme
exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 623/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.043/2014

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  brinquedos  prejudicado  em  sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do setor
de fabricação de brinquedos  prejudicado  em sua competitividade ou impedido  de
instalar-se em Minas Gerais, considerando a exposição de motivos encaminhada por
meio da Mensagem nº 628/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
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REQUERIMENTOS
Nº  7.419/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  inclusão  do  indicador  de
acessibilidade  no art.  2º  do  Decreto  nº  44.603,  de  2007,  como exigência  para  a
prestação de um serviço público de transporte adequado.

Nº  7.420/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Transportes pedido de providências para a fiscalização do transporte
público realizado entre o  Município  de Belo Horizonte e o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, no Município de Confins, no que diz respeito ao cumprimento dos
critérios de acessibilidade previstos na legislação estadual,  especialmente a Lei nº
10.820, de 1992, e o adequado atendimento de táxis às pessoas com deficiência. (-
Distribuídos à Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 7.421/2014, do deputado Jayro Lessa, em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para concessão do título de Cidadão
Honorário ao Sr. José Ramón Martínez, presidente da Coca-Cola - Femsa Brasil. (- À
Comissão de Turismo.)

Oradores Inscritos
O presidente (deputado João Leite) - Com a palavra o deputado Glaycon Franco,

para o seu pronunciamento.
O deputado Rogério Correia* - Pela ordem, Sr. Presidente.
O presidente - A palavra está com o deputado Glaycon Franco. Peço a V. Exa. que

a respeite. Peço ao deputado Rogério Correia que mantenha o decoro na Assembleia
Legislativa.  V.  Exa.  está fora de  ordem. A palavra  está  com o deputado Glaycon
Franco.

O deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, demais deputados, servidores desta
Casa, público que nos acompanha nas galerias e pela TV Assembleia, inicialmente,
Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado o meu voto de pesar pelo falecimento do
grande líder político da nossa região Campo das Vertentes, ex-prefeito Djalma de
Carvalho Moreira, grande amigo, que fez grandes obras para a nossa querida cidade
de Capela Nova. Hoje os nossos...

O deputado Rogério Correia* - Estou pedindo, presidente, questão de ordem. Não
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há aqui poder de descumprir o Regimento da Casa.
O presidente - Deputado Rogério Correia, a palavra está com o deputado Glaycon

Franco. V. Exa. não pode tomar a palavra dele. O deputado Glaycon Franco está com
a palavra. A palavra estava com ele, e só ele pode lhe conceder aparte, e não a
presidência, deputado.

As notas taquigráficas são claras. Por favor, dê licença, deputado Rogério Correia.
A palavra está com o deputado Glaycon Franco. Lamento que V. Exa.... Peço a V.
Exa.  que  retire  a  palavra  que  disse,  que  respeite,  deputado.  Com  a  palavra  o

deputado Glaycon Franco.
O deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, o deputado Rogério Correia não está

me deixando falar. Então vou deixar meu pronunciamento para outra oportunidade.

Solicito o encerramento da reunião.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Glaycon Franco - Solicito o encerramento da reunião.
O  presidente  -  A presidência  esclarece  que,  no  momento  em  que  o  deputado

Rogério Correia solicitou a palavra, o presidente já havia concedido a palavra aos

oradores inscritos e chamado o deputado Glaycon Franco. De acordo com o art. 46,
inciso  IV,  o  deputado tem o  direito  de  usar  a  palavra,  pedindo-a  previamente  ao
presidente da Assembleia ou ao presidente de comissão.

A presidência solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Wander Borges) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 19 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
André  Quintão,  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Duilio  de  Castro,  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, para cuja
relatoria designou os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs
4.950, 4.953, 4.956 e 4.963/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva), 4.942, 4.945, 4.949
e 4.962/2014 (deputado André Quintão), 4.943, 4.948, 4.954 e 4.957/2014 (deputado
Leonídio Bouças), 4.946, 4.955 e 4.960/2014 (deputado Duilio de Castro), 4.944/2014
(deputado Sebastião Costa), 4.951, 4.952 e 4.961/2014 (deputado Gustavo Perrella).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei
Complementar nº 57/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva) e dos Projetos de
Lei nºs 1.786/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado André Quintão),
4.834/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Henrique)  e
4.835/2014  (relator:  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva).  Após  discussão  e  votação,  é
aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  3.825/2013  (relator:  deputado  Sebastião  Costa).
Neste momento registra-se a presença do deputado Leonídio Bouças. O Projeto de
Lei nº 1.810/2011 é convertido em diligência ao IEF e ao Iepha-MG; o Projeto de Lei
nº  4.903/2014,  à Secretaria  de Planejamento e à Prefeitura Municipal  de Inhapim
(relator: deputado Sebastião Costa); e o Projeto de Lei nº 4.743/2013, ao IEF (relator:
deputado  André  Quintão).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que
conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº
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2.063/2011 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.839/2012,  4.403  e
4.410/2013  e  4.827/2014  na  forma dos  Substitutivos  nº  1;  e  4.357/2013  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva);  3.403/2012 com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 4.437/2013 e 4.873/2014 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Duilio de Castro, em virtude de redistribuição no
caso do segundo projeto);  4.552/2013 e 4.875/2014 com a Emenda nº 1 (relator:
deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição no caso do primeiro projeto) e
4.665/2013  com a  Emenda nº  1 (relator:  deputado  André  Quintão,  em virtude de
redistribuição).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.384/2012,  3.830  e
4.725/2013,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de
prorrogação  do  prazo  regimental  formulada  pelo  relator,  deputado  Dalmo  Ribeiro
Silva. Na fase de discussão do parecer em que o relator, deputado Dalmo Ribeiro
Silva, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de
Lei nº 4.660/2013, o presidente defere pedido de vista do deputado Duilio de Castro.
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 que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs
3.833,  4.829,  4.852,  4.885  e  4.895/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);
4.830  e  4.831/2014  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  4.832,  4.892,  4.897  e
4.904/2014  (relator:  deputado André  Quintão);  4.848,  4.874 e  4.886/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.869 e 4.883/2014 (relator:
deputado  Leonídio  Bouças);  4.871,  4.882,  4.888  e  4.890/2014  (relator:  deputado
Duilio de Castro). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos em que se solicita, nos termos do
art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs
4.822, 4.825, 4.843, 4.844, 4.846, 4.850, 4.851, 4.889 e 4.905/2014 e à Secretaria de
Casa Civil, relativamente ao Projeto de Lei nº 4.878/2014, que instruam as referidas
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proposições  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão -  Duilio  de Castro - Dalmo Ribeiro

Silva - Leonídio Bouças.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 11/3/2014

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Paulo Lamac e Elismar Prado (substituindo o deputado Pompílio Canavez,
por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Elismar
Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: cópia do
ofício 007/2014, da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do qual solicita intervenção
desta comissão em prol da instalação imediata dos equipamentos de acessibilidade
nas obras do BRT, na capital do Estado. Comunica também o recebimento de ofícios
da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, secretária  de Estado de Casa Civil,  e dos Srs.
Josué Costa Valadão, secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte, e Antônio
Carlos Rezende Antunes, secretário Municipal de Governo de Ribeirão das Neves,
publicados no Diário do Legislativo, em 20/2/2014. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o  parecer  pela  aprovação,  com a  Emenda  nº  1,  da  Comissão de  Constituição e
Justiça, do Projeto de Lei  nº  1.536/2011 em turno único (relatora: deputada Luzia
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Ferreira 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 6.945, 7.041 a 7.043, 7.057 a 7.062, 7.066 a 7.078, 7.144 a
7.146, 7.185 a 7.188, 7.192 a 7.194, 7.204 a 7.208, 7.220 a 7.223, 7.227 e 7.228,
7.232  a  7.244/2014.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.200/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  ocupação  da  região  do
Condomínio  Alphaville  e  adjacências,  no  limite  dos  Municípios  de  Nova  Lima  e
Itabirito;

- nº 9.201/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a situação de 12 casas tombadas
pelo patrimônio histórico municipal de Belo Horizonte, localizadas na Rua Congonhas,
no Bairro Santo Antônio;

- nº 9.202/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.839/2014,
que estabelece critérios para a operação de minerodutos no Estado;

-  nº 9.203/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
desta comissão à Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro Caetano Furquim, em Belo
Horizonte,  para averiguar  as  condições de infraestrutura  e saneamento  básico  do
local, tendo em vista a conclusão das obras realizadas nessa região pela Vale e pela
Ferrovia Centro Atlântica;

- nº 9.204/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, na Vila Souza Aguiar, localizada
no  Bairro  Caetano  Furquim,  em Belo  Horizonte,  as  condições  de  infraestrutura  e
saneamento básico do local, tendo em vista a conclusão das obras realizadas nessa
região pela Vale e pela Ferrovia Centro Atlântica;

- nº 9.205/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 3.078/2012,
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que versa sobre a gestão unificada da função pública de interesse comum do solo
metropolitano do Estado;

- nº 9.206/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Detran-MG pedido de informações sobre o tabelamento de preços de
placas  para  veículos  no  Estado,  especificamente  sobre  os  preços  praticados  no
Município de Viçosa;

-  nº 9.207/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
desta  comissão  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  para
conhecer os encaminhamentos empreendidos por essa secretaria para solucionar os
problemas  existentes  no  transporte  público  que  atende  o  Distrito  de  Ravena,  no
Município de Sabará;

- nº 9.208/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  as  atuais  condições  de
funcionamento das unidades de atendimento da Fundação Educacional Caio Martins
-  Fucam  -,  após  as  intervenções  executadas  pelas  diretorias  nomeadas  após
dezembro de 2008, especialmente no que se refere à adequação de suas estruturas
físicas,  organizacional  e  funcional,  bem  como  conhecer  a  intenção  do  Poder
Executivo Estadual de instalar, em suas dependências, uma presídio de grande porte;

- nº 9.209/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada audiência
pública  desta  comissão no  Município  de  Paracatu  para  se  conhecer  e  debater  o
andamento da política de regularização fundiária no Estado sob a responsabilidade
do Incra-MG -,  da Secretaria  de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária e do Iter-MG, bem como a regularização fundiária de imóveis urbanos de
Paracatu;

-  nº  9.210/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão em São José da Lapa para debater, em audiência pública,
juntamente com as operadoras, a prestação de serviços de internet e de telefonia
móvel no referido município;

- nº 9.211/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão no Município de Jaíba para debater, em audiência pública, o sistema
de abastecimento de água nos núcleos do Projeto Jaíba;
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- nº 9.212/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de São Gonçalo do Rio Preto pelos
52 anos de emancipação desse município,  a completarem-se em 1º de março de
2014;

- nº 9.213/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Belo Oriente pelos 51 anos de
emancipação desse município, a completarem-se em 1º de março de 2014;

- nº 9.215/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  do  Município  de  Igarapé  pelos  51  anos  de
emancipação desse município, a completarem-se em 1º de março de 2014;

-  nº  9.216/2014,  da deputada Luzia  Ferreira,  em que solicita  seja formulado de
congratulações  com  a  comunidade  do  Município  de  Ibirité  pelos  51  anos  de
emancipação desse município, a completarem-se em 1º de março de 2014;

- nº 9.218/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o serviço de transporte público
coletivo intermunicipal entre Santa Luzia e Belo Horizonte e as alterações dos pontos
finais das linhas de ônibus Cristina A/Belo Horizonte (4200), Cristina B/Belo Horizonte
(4200) e Cristina C/Belo Horizonte (4210).

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros
da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
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presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  os  novos  métodos  de
diagnóstico e tratamento do diabetes e a necessidade do fornecimento pelo Estado
de glicosímetros  de  boa qualidade e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.
Comunica  também  o  recebimento  de  ofício  do  Dr.  Rosinha,  deputado  federal,
publicado no Diário do Legislativo em 27/2/2014. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei n°s 2.839/2012 (Carlos Pimenta) e
4.357/2013 (Doutor Wilson Batista), ambos no 1° turno. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  José  Sieiro,  médica
endocrinologista, representando Adriana Aparecida Bosco, médica endocrinologista e
pesquisadora  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo  Horizonte;  Débora  Bohnen
Guimarães, nutricionista do Centro de Diabetes de Belo Horizonte -  CDBH - e da
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; e os Srs. Rodrigo Dias, presidente da
Associação  dos  Diabéticos  de  Campo  Belo;  Dimas  José Lopes,  jornalista;  Felipe
Augusto Moreira Gonçalves, assessor do gabinete do secretário de Estado de Saúde
e  Sra.  Grazielle  Dias  da  Silva,  superintendente  de  Assistência  Farmacêutica  da
Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, ambos representando o secretário de
Estado  de  Saúde,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra ao deputado Pompilio Canavez, um dos 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. 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. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 9.257/2014, do deputado Carlos Pimenta, em
que  solicita  seja  realizada  reunião  no  Município  de  Capelinha  para  debater,  em
audiência pública, questões de saúde pública local e regional.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.258/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Anvisa,  ao  Ministério  da  Saúde  e  ao  Ministério  Público  Federal  pedido  de
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providências para avaliação e proibição do uso do aparelho glicosímetro Cepa CG,
com  base  em  abaixo-assinado  e  no  fato  noticiado  pela  Sociedade  Brasileira  de
Diabetes - Regional Minas Gerais - de que o aparelho teria ocasionado a morte de
uma pessoa;

-  nº  9.259/2014,  dos  deputados  Carlos  Mosconi,  Doutor  Wilson  Batista,  Carlos
Pimenta, Pompílio Canavez e Arlen Santiago, em que solicitam seja encaminhado ao
Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  com vistas  à  inclusão  do exame de
anticorpos antigad na tabela de procedimentos do SUS;

- nº 9.260/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre quantos aparelhos
glicosímetros da marca Cepa CG foram adquiridos pelo Estado e distribuídos aos
usuários, quantos foram substituídos, quantos ainda existem em estoque no mês de
março  de  2014  e  a  quantidade  de  fitas  reagentes  adquiridas  e  distribuídas  à
população;

- nº 9.261/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as comissões de Direitos Humanos e de Trabalho, Previdência e Ação
Social para debater, em audiência pública, a saúde física e emocional dos servidores
do Poder Judiciário de Minas Gerais;

- nº 9.262/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a implantação do serviço
de mamografia no Município de Três Pontas e doação de uma mamógrafo digital e
demais  equipamentos  para  atendimento  às  mulheres  do  município  e  de  cidades
vizinhas;

- nº 9.263/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas a agilizar o projeto
de construção do Hospital Regional de Nanuque;

- nº 9.264/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à doação de um
tomógrafo  para  o  Hospital  Municipal  de  Bocaiuva,  sede  da  microrregião  para
atendimento à população das cidades integrantes do consórcio de saúde regional.

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, 19 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Elismar Prado e Luiz Henrique, membros da supracitada comissão. Estão
presentes, também, a deputada Liza Prado e os deputados Alencar da Silveira Jr.,
Almir Paraca, Fred Costa e Anselmo José Domingos. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Elismar Prado, 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  a situação dos circos no
Estado e a discutir  e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir os seguintes convidados: as Sras. Janaina
Cunha  Melo,  superintendente  de  Interiorização  e  Ação  Cultural  da  Secretaria  de
Estado de Cultura, representando a secretária; Eliane Quaresma Caldeira de Araújo,
coordenadora  da  Política  Pró-Criança  e  Adolescente  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento  Social,  representando  o  secretário;  Tânia  Almeida  Pereira,
assistente ambiental  da Secretaria  de Estado do Meio Ambiente,  representando o
secretário; Alessandra Rodrigues Marx, assessora do Departamento de Educação da
Associação  Mineira  de  Municípios,  representando  o  presidente;  Maria  Magdalena
Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos
de  Diversões  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Sula  Kyriacos  Mavrudis,  diretora  do
Departamento  de  Circo  do  Sindicato  dos  Artistas  e  Técnicos  em  Espetáculos  de
Diversões do Estado de Minas Gerais; Erimeide Anamaria Cabral Zanquetim, diretora
assistente  do  Conselho  Nacional  de  Circos  Itinerantes;  Cleide  Aparecida
Nepomuceno,  defensora  pública;  Edna  Cardozo  Dias,  conselheira  seccional  e
presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB; e os Srs. Ten. Cel. BM
Alexandre Brasil Pereira, subdiretor da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de
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Bombeiros Militar  do Estado de Minas Gerais, representando o comandante-geral;
Marcos  Tofani  Baer  Bahia,  promotor  de  justiça  da  14ª  Promotoria  de  Justiça  de
Defesa do Consumidor e Procon do Ministério Público do Estado; Marcos Teixeira
Campos, coordenador de Circos e diretor da Escola Nacional de Circo da Funarte -
Rio de Janeiro (RJ); Camilo de Souza Torres, presidente da Associação Brasileira do
Circo - Abracirco - São Paulo (SP); Paulo Ricardo Robattini da Silva, secretário da
Rede de Apoio ao Circo; e Anibal Henrique de Oliveira Macedo, vice-presidente do
Conselho Estadual de Política Cultural, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Alencar da Silveira Jr., um dos autores
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após,  passa  a  palavra  às  deputadas  e  demais  deputados  presentes  e  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique - Lafayette de Andrada.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João

Vítor  Xavier,  Lafayette de Andrada,  Romel  Anízio e Ulysses Gomes,  membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e  votar  proposições da  Comissão.  A seguir,  comunica o recebimento  da seguinte
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Alvaro  Toubes  Prata,  secretário  de  Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Antonio José
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Gonçalves  Henriques,  diretor  executivo  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social;
Pedro de Souza da Silva, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (substituto); e do FNDE (35)
(15/02/2014); dos Srs. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado (3);
Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do Incra; Euvaldo M. Bittencourt
Junior,  coordenador-geral  de  Convênios  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República; Marcos Robalinho, diretor de Administração da Sudene;
Marx  Fernandes dos Santos,  superintendente  regional  da CEF; e Morvam Cotrim
Duarte, presidente do Conselho Nacional de Trânsito (20/2/2014); da Sra. Eliscristina
Pião,  coordenadora-geral  de  Convênios  (substituta)  da  Secretaria  de  Direitos
Humanos  da Presidência  da República  (2),  e  do  FNDE (8)  (21/2/2014);  e  do  Sr.
Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  de  Tesouraria  do  Departamento  de
Administração Financeira do BNDES (28/2/2014). O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 2.541/2011 (Adalclever Lopes);
720/2011 (Romel Anízio) e 3.984/2013 (Jayro Lessa), no 1º turno; e Mensagens nºs
592 e 607/2014 (Romel Anízio) e 608/2014 (Lafayette de Andrada), 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 1.745 e 2.541/2011 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 projetos de resolução, dos Convênios nºs 158, 163, 164,
167  e  176,  encaminhados  pela  Mensagem  nº  592/2014;  nº  4,  encaminhado pela
Mensagem  nº  608/2014  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  e  nº  6,
encaminhado pela  Mensagem nº  607/2014 (relator:  deputado  Romel  Anízio);  pela
aprovação,  no  1º  turno,  sobre  a  Emenda  nº  2  apresentada  ao  Projeto  de  Lei  nº
720/2011  (relator:  deputado  Romel  Anízio);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos
Projetos de Lei nºs 2.710/2013 (relator: deputado Romel Anízio); 3.984/2013 (relator:
deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de  redistribuição)  e  4.376/2013  (relator:
deputado  João  Vítor  Xavier)  na  forma  dos  Substitutivos  nº  1,  da  Comissão  de
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Constituição  e  Justiça;  4.719/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  e
4.739/2013 com a  Emenda nº  1,  da Comissão de Constituição e  Justiça (relator:
deputado  Romel  Anízio).  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 7.079/2014. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.267/2014, do deputado Zé Maia, em que solicita seja realizada reunião com a
presença da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado do Planejamento e Gestão, e
do Sr. Leonardo Colombini,  Secretário de Estado de Fazenda, para cumprir  o que
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à
avaliação,  por  parte  do  Poder  Executivo,  do  cumprimento  das  metas  fiscais
estabelecidas para o Estado referentes ao 2º e 3º quadrimestres de 2013;

nº 9.270/2014, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  158/2011,  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos
artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 9.274/2014, da deputada Liza Prado e do deputado Lafayette de Andrada, em
que solicitam seja realizada reunião para discutir a Emenda Constitucional nº 62/2009
e sua aplicação no Estado no que se refere ao pagamento de precatórios;

nº 9.278/2014, da deputada Liza Prado e do deputado Lafayette de Andrada, em
que solicitam seja encaminhado ao governador e ao presidente do Tribunal de Justiça
do Estado pedido de providências com vistas a que o valor remanescente dos valores
disponibilizados  em  2013  para  o  acordo  direto  com  credores  de  precatórios  seja
utilizado para o pagamento de precatórios na ordem cronológica.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Romel Anízio, presidente - Célio Moreira - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014

Às  9h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  ouvir  os
parentes das vítimas dos crimes ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro, com o
intuito de subsidiar os trabalhos desta comissão, e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Sr. Ari Pinto Constantino dos Santos, prefeito municipal de Itamonte, encaminhando
lista dos nomes dos policiais militares do Batalhão Rotam que atuaram no Município
durante o Carnaval,  gerando tranquilidade e segurança para a população após os
problemas ocorridos na cidade, a fim de que lhes sejam formuladas manifestações de
aplauso;  e  Denilson  Martins,  presidente  do  Sindpol,  encaminhando  sua  carta  de
desligamento e renúncia do Conselho Nacional de Segurança Pública, por discordar
da forma com que os titulares da Senasp e do Ministério da Justiça vêm conduzindo a
Política  Nacional  de  Segurança  Pública.  O  presidente  comunica  também  o
recebimento  de  ofícios  do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa
Social (2), publicados no Diário do Legislativo em 13/3/2014. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Erlane Viggiano Rocha, irmã de
vítima,  e  Ângela  Maria  da  Fonseca,  mãe  de  vítima;  o  Cap.  PM  Harley  Wallace
Moreira, da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar; e os Srs. Wagner Pinto,
chefe do Departamento de Investigação de Homicídios da Polícia Civil;  Mailton Ali
Fontes,  cunhado  de  vítima;  Benedito  Sérgio  de  Rezende,  tio  de  vítima;  Marcelo
Barbosa,  gerente-geral  do  Procon  Assembleia;  Gilberto  Dias  de  Souza,  gerente
operacional  do  Procon  Assembleia;  Denilson  Martins,  presidente  do  Sindpol;  e
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Antônio Marcos Pereira,  vice-presidente  do  Sindpol,  que são convidados a  tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 9.312/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, as violentas ações que
têm assolado o Município de Itajubá, especialmente os ataques às residências de
agentes penitenciários lotados no município;

-  nº  9.313/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para apreciação
das denúncias  apresentadas por  Edivaldo Sales  Simplício no que tange ao laudo
pericial  da  Superintendência  de  Polícia  Técnico-Científica  -  Seção  Técnica  de
Perícias de Crimes contra a Vida, uma vez que há alegação de suposta falsificação
do referido laudo;

- nº 9.314/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para entrega das manifestações de aplauso referentes aos
Requerimentos nº 7.333 e 7.341/2014;

- nº 9.315/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para entrega das manifestações de aplauso referentes ao
Requerimento nº 7.342/2014; e

-  nº  9.317/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governo do Estado e ao Comando-Geral  da Polícia Militar  pedido de providências
para  que  seja  autorizada  a  convocação  de  todos  os  excedentes  do  Curso  de
Habilitação de Oficiais da PMMG 2014, tendo em vista a falta de efetivo na instituição.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  requerimento  nº
9.318/2014, dos deputados Alencar da Silveira Jr., Anselmo José Domingos e Fred
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Costa,  em que solicitam seja  realizada reunião  desta comissão para debater,  em
audiência  pública,  a  atual  situação  da  segurança  no  Bairro  Gutierrez,  em  Belo
Horizonte.

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 março de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado
Leonardo Moreira,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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 da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofício do Sr. Marcos Ribeiro dos Reis, diretor da Subsede de Pouso
Alegre do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-
UTE-MG -, em que solicita sejam tomadas providências cabíveis contra a suposta
participação de diretora da Superintendência Regional de Ensino desse município em
evento político realizado em seu horário de expediente, ferindo o previsto no art. 38
da Resolução Conjunta Segov-Seccri-Age nº 1, de 2/12/2013; comunica também o
recebimento do Ofício nº 44/2014, do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da
Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  publicado  no  Diário  do
Legislativo em 13/3/2014.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 7.251/2014. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de



934
____________________________________________________________________________

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.196/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta Comissão para debater, em audiência pública, a Lei nº 12.846, de 1º de
agosto  de  2013,  que  dispõe  sobre  a  responsabilidade  administrativa  e  civil  de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, e dá outras providências;

-  nº  9.197/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta Comissão, com a presença da presidente da Companhia de Tecnologia
da  Informação do  Estado de  Minas  Gerais  -  Prodemge -,  Sra.  Izabel  Pereira  de
Souza,  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias  de  suposta  improbidade
administrativa e corrupção na referida empresa.

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 março de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues - Inácio Franco - Fábio Cherem.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.897/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro Social do Tabernáculo em Juiz de Fora,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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  4.897/2014 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Centro
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Social do Tabernáculo em Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover serviços de assistência social, cultural e de educação.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve perante as  famílias  programas de
combate  à  fome  e  à  miséria,  projetos  artísticos  e  culturais,  além  de  realizar
campanhas para distribuição de vestuário, alimentos e medicamentos. .

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo referido centro com a
população menos favorecida do Município de Juiz de Fora, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.897/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Araxá  pelo  148º  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.945/2014, do deputado Bosco);
de congratulações com a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano pelo

brilhante  trabalho  desenvolvido,  por  meio  de  projetos  esportivos,  visando  à
transformação  dos  jovens  (Requerimento  nº  6.947/2014,  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel);

de congratulações com o jornal  O Cometa Itabirano, cuja capa - edição nº 362 -,
criada pelo cartunista Rodrigo de Lira Mineu, foi premiada com o prêmio internacional
de cartum político de 2013 da Organização das Nações Unidas (Requerimento nº
6.949/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Associação Comercial e Industrial  de Uberaba - Aciu -
pelos 90 anos de sua fundação (Requerimento nº 7.037/2014, do deputado Adelmo
Carneiro Leão);
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de congratulações com a comunidade de Tiros pelo 90º aniversário desse município
(Requerimento nº 7.041/2014, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Paraisópolis pelo 141º aniversário desse
município (Requerimento nº 7.042/2014, do deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  o  Sr.  Joaquim  Elesbão  Meireles,  prefeito  municipal  de
Coronel  Pacheco,  pelo  lançamento  de  livro  que  conta  a  história  dessa  cidade
(Requerimento nº 7.043/2014, do deputado Leonardo Moreira);

de  congratulações  com  a  Gazeta  de  Minas (antiga  Gazeta  de  Oliveira),  que
completa 127 anos de fundação em 2014, por ser o jornal mais antigo do Estado
(Requerimento nº 7.048/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o jornal  Shalom News pelos seis anos de sua fundação
(Requerimento nº 7.050/2014, do deputado Anselmo José Domingos);

de congratulações com a revista  Tempo,  de Montes Claros,  pela publicação, na
edição nº 90, de matérias sobre o compositor Téo Azevedo, ganhador do Grammy
Latino de 2013, e sobre a Fundação Hilton Rocha (Requerimento nº 7.051/2014, do
deputado Anselmo José Domingos);

de congratulações com a comunidade de Itatiaiuçu pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.057/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Caldas pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.058/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Itambé do Mato Dentro pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 7.059/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Itajubá pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.060/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Igarapé pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 7.061/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Camacho  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.062/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do
Estado,  pelo  lançamento  do  programa  Minas  Comunica  II  (Requerimento  nº
7.063/2014, do deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com a comunidade de Santana do Riacho pelos  51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.066/2014,  do  deputado  Carlos
Pimenta);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Francisco  Dumont  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.067/2014,  do  deputado  Carlos
Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Cristália pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.068/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de  congratulações  com a  comunidade de Ubaí  pelos  51  anos  de  emancipação
desse município (Requerimento nº 7.069/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Itacambira pelos 52 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.070/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.071/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Varzelândia  pelos  52  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.072/2014,  do  deputado  Carlos
Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Japonvar pelos 18 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.073/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Porteirinha  pelos  75  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.074/2014,  do  deputado  Carlos
Pimenta);

de  aplauso  aos  membros  da  Mesa  e  das  comissões  permanentes  da  Câmara
Municipal de Tupaciguara (Requerimento nº 7.075/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com a comunidade de Nanuque pelos 65 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.076/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de aplauso à Prefeitura Municipal de Uberaba e à Secretaria de Desenvolvimento
Social pela posse da nova diretoria do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência  desse município  (Requerimento  nº  7.077/2014,  da  deputada Liza
Prado);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos 70 anos de
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emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.078/2014,  do  deputado  Carlos
Pimenta);

de congratulações com a Agência Diferi Comunicação de Impacto, do Município de
Uberlândia,  pelos  10  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  7.099/2014,  da
deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira por sua eleição e posse
na Presidência da Associação Mineira do Ministério Público para o biênio 2014-2016
(Requerimento nº 7.143/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Formoso  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 7.144/2014, da deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de Claro dos Poções pelo aniversário de
emancipação desse município (Requerimento nº 7.145/2014, da deputada Ana Maria
Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 7.146/2014, da deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a Sicoob Central Cecremge pelos 20 anos de sua fundação
(Requerimento nº 7.158/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Epamig pelos 40 anos de sua fundação (Requerimento nº
7.161/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de aplauso ao Sindicato do Comércio de Uberlândia pela posse da nova diretoria
(Requerimento nº 7.167/2014, da deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, por ter
sancionado a Lei Municipal de Apoio ao Cooperativismo, e ao Sr. Ronaldo Sucatto,
presidente  da  Ocemg,  por  seu  trabalho  ter  produzido  reflexo  favorável  no
cooperativismo belo-horizontino, como já havia acontecido em nível estadual com a
Lei nº 15.075, de 2004 (Requerimento nº 7.172/2014, do deputado Antônio Carlos
Arantes);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão
de Polícia Militar,  pela prisão de um homem e pela apreensão de cinco armas de
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fogo, em 14 de fevereiro, em Piranguçu (Requerimento nº 7.174/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão de três tabletes de "crack",
em 14 de fevereiro, em Contagem (Requerimento nº 7.175/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Polícia Militar, pela prisão de duas pessoas e apreensão de sete armas de fogo,
em 15 de fevereiro, em Belo Horizonte (Requerimento nº 7.176/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela prisão de duas pessoas e apreensão de 8kg de maconha, em
15 de fevereiro, em Belo Horizonte (Requerimento nº 7.177/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  10ª
Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, pela apreensão de armas e
munições,  em  13  de  fevereiro,  em  Carmo  do  Paranaíba  (Requerimento  nº
7.178/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela prisão de sete pessoas e apreensão
de  grande  quantidade  de  drogas  e  armas,  em  6  de  fevereiro,  em  Formiga
(Requerimento nº 7.179/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  15ª
Companhia Independente de Polícia Militar, pela prisão de um homem e apreensão
de drogas, uma balança de precisão, três celulares, dois cartões de crédito e quantia
em  dinheiro,  em  17  de  fevereiro,  em  Sabará  (Requerimento  nº  7.180/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. PM
TM/34º BPM, pela prisão de um jovem de 19 anos com 400 pedras de "crack" e
material  de  embalagem  para  as  drogas,  em  14  de  fevereiro,  em  Belo  Horizonte
(Requerimento nº 7.181/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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de congratulações com a comunidade de Bonfinópolis de Minas pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.185/2014,  do  deputado  Inácio
Franco);

de congratulações com a comunidade de São José da Varginha pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.186/2014,  do  deputado  Inácio
Franco);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelos  51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.187/2014,  do  deputado  Inácio
Franco);

de congratulações com a comunidade de Florestal pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.188/2014, do deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Leandro  Ferreira  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.192/2014,  do  deputado  Inácio
Franco).

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Onça  de  Pitangui  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.193/2014,  do  deputado  Inácio
Franco);

de congratulações com a comunidade de Igaratinga pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.194/2014, do deputado Inácio Franco);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no Grupo de Ações Táticas
Especiais  da  PMMG,  pela  apreensão  de  explosivos  em  Papagaios,  em  17  de
fevereiro (Requerimento nº 7.195/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º e no 49º
Batalhões de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 17 de fevereiro, em Belo
Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  arma,  munição,  drogas  e  balanças  de
precisão e na prisão de dois  homens (Requerimento  nº  7.196/2014,  do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 23ª  Cia.
Independente de Polícia Militar, por terem impedido um homem de se suicidar, em 14
de  fevereiro,  em  Itamarandiba  (Requerimento  nº  7.197/2014,  do  deputado  Cabo
Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 18 de fevereiro, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de droga, bem como de um adolescente, e na prisão de
dois homens (Requerimento nº 7.198/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os bombeiros militares que menciona pela participação na
ocorrência  descrita  no  Requerimento  nº  6.539/2013,  aprovado  na  Comissão  de
Segurança Pública (Requerimento nº 7.199/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Cb. PM Anderson Clayton Ferreira, que criou por meio do
aplicativo  WhatsApp  a  Rede  de  Vizinhos  Informados,  que  está  contribuindo  de
maneira significativa para diminuir  o  índice de criminalidade no Bairro Residencial
Visão, em Lagoa Santa (Requerimento nº 7.200/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações com a comunidade de Ingaí  pelos  51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.204/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Ijaci pelos 51 anos de emancipação desse
município (Requerimento nº 7.205/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Santana da Vargem pelos 51 anos de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.206/2014,  do  deputado  Fábio
Cherem);

de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.207/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Ibituruna pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.208/2014, do deputado Fábio Cherem);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  124ª  Cia.  do  22º
Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de droga realizada em 19 de fevereiro, em
Belo Horizonte (Requerimento nº 7.209/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 19 de fevereiro, em Contagem, em
que foram apreendidas drogas, balança de precisão e armas de fogo e um homem foi
preso (Requerimento nº 7.210/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21  de  fevereiro,  em  Coronel
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Fabriciano,  em  que  foram  apreendidos  aparelhos  eletrônicos,  celulares,  arma,
munição, drogas e dinheiro (Requerimento nº 7.211/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. do Batalhão
Rotam,  pela  prisão de  quadrilha  autora  do  crime de latrocínio  que,  em 7/2/2014,
vitimou Matheus Salviano Botelho, em Belo Horizonte (Requerimento nº 7.212/2014,
do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  98ª  Cia.  do  46º
Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de duas mulheres e oito homens suspeitos de
integrar uma quadrilha especializada na explosão de caixas eletrônicos, em 21 de
fevereiro,  em  Coromandel  (Requerimento  nº  7.213/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela prisão, em 22 de fevereiro, em Belo Horizonte, de um homem e
pela apreensão de drogas e armas (Requerimento nº 7.215/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de Polícia Militar, pela apreensão, em 17 de fevereiro, em Teófilo Otôni, de drogas,
balanças de precisão, armas e munição (Requerimento nº 7.216/2014, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão
de Polícia Militar e na Cia. Independente de Cães da Polícia Militar, pela apreensão,
em 21 de fevereiro, em Mariana, de drogas, balanças de precisão, munição e duas
motocicletas (Requerimento nº 7.217/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  civis  que  atuaram  na  Operação  Terremoto,
culminando na prisão de 12 homens que atuavam no tráfico de drogas em Divinópolis
(Requerimento nº 7.219/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o vereador Lutimar pelo exercício competente e organizado,
no período em que foi prefeito interino de Santa Helena de Minas (Requerimento nº
7.220/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com os  Srs.  Artur  Rodrigues  da  Silva  e  Manoel  de  Oliveira
Santos  pela  vitória  na  eleição  extemporânea  para  prefeito  e  vice-prefeito,
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respectivamente,  de  Santa  Helena  de  Minas  (Requerimento  nº  7.221/2014,  do
deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com os Srs. Hayden Matos Batista, conhecido como Branco, e
Leonardo Medeiros da Silva por sua posse, por determinação da Justiça Eleitoral,
como prefeito e vice-prefeito, respectivamente, de Fronteira dos Vales (Requerimento
nº 7.222/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Olímpio  Noronha  pelos  51  anos  de
emancipação desse  município  (Requerimento  nº  7.223/2014,  do  deputado  Duarte
Bechir);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  integrantes  do  Grupamento
Rondas Ostensivas com Cães de Itabira e lotados no 26º BPM, pelo recebimento do
Diploma  de  Honra  ao  Mérito  da  Câmara  Municipal  de  Bom  Jesus  do  Amparo
(Requerimento nº 7.225/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso ao Cel. PM Volney Halan Marques, que tomará posse no Comando da
9ª Região de Polícia Militar (Requerimento nº 7.226/2014, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Piranguinho  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.227/2014,  do  deputado  Fábio
Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santo  Hipólito  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.228/2014,  do  deputado  Fábio
Cherem);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  10ª
Companhia Independente de Polícia Militar, e com os agentes federais que menciona,
lotados na 4ª Delegacia Metropolitana de Polícia Rodoviária Federal, pela atuação na
ocorrência, em 25/2/2014, na BR-381, no Município de Sabará, na qual um homem foi
preso  transportando  aproximadamente  50kg  de  pasta-base  de  cocaína
(Requerimento nº 7.229/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/2/2014, em Belo Horizonte, na
qual  foram  presos  três  homens  suspeitos  de  planejar  roubo de  carros  na  região
Noroeste dessa capital e apreendidos dois revólveres calibre 38 com as numerações
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raspadas (Requerimento nº 7.230/2014, do deputado Cabo Júlio);
de  congratulações  com o Sgt.  PM Ricardo Barbosa de Alcamiro,  da  Assessoria

Institucional da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/2/2014, no Bairro
Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, em que impediu um assalto a um coletivo da
linha 5506-B (Requerimento nº 7.231/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Tapira pelo aniversário de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.232/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Formosa  pelo  aniversário  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.233/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de congratulações com a comunidade de Santa Rosa da Serra pelo aniversário de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.234/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pedrinópolis  pelo  aniversário  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.235/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de congratulações com a comunidade de Arapuá pelo aniversário de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.236/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lagamar  pelo  aniversário  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.237/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de congratulações com a comunidade de Cruzeiro da Fortaleza pelo aniversário de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.238/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de congratulações com a comunidade de Grupiara pelo aniversário de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.239/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guimarânia  pelo  aniversário  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.240/2014,  do  deputado  Tony
Carlos);

de congratulações com a comunidade de Uberaba pelo aniversário de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.241/2014, do deputado Tony Carlos);
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de congratulações com a comunidade de São Sebastião do Rio Verde pelos 51
anos de emancipação desse município (Requerimento nº 7.242/2014, do deputado
Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Arantina pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.243/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.244/2014, do deputado Duarte Bechir);

de repúdio ao Banco Itaú pela confecção e distribuição de calendários e agendas
em que se assinala a data de 31 de março como "Aniversário da Revolução de 1964"
(Requerimento nº 7.330/2014, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos servidores públicos estaduais, policiais civis, militares, membros do
Poder  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  funcionários  públicos  municipais  que
menciona,  que participaram da operação Tibum, em que foi  capturada,  em 19 de
fevereiro,  uma  quadrilha  de  criminosos  que  aterrorizou,  com  roubos  a  caixas
eletrônicos, o Município de Jacutinga, o Sul do Estado e a região de Campinas (SP)
(Requerimento nº 7.336/2014, da Comissão de Segurança Pública);

de apoio ao pleito referente à reestruturação do salário e da carreira dos agentes,
escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal, a ser encaminhada à presidente da
República,  às  Presidências  da  Câmara dos  Deputados  e  do  Senado Federal,  ao
Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Diretoria-Geral
da  Polícia  Federal  (Requerimento  nº  7.337/2014,  da  Comissão  de  Segurança
Pública);

de  aplauso  ao  Sr.  Narciso  Alvarenga  Monteiro  de  Castro,  juiz  de  direito,  pela
sentença  condenatória  em  desfavor  dos  réus  Srs.  Cláudio  Rogério  Carneiro
Fernandes,  Celso  Roberto  Frasson  Scafi  e  Sérgio  Poli  Gaspar  e  consequente
afastamento  de  suas  atividades  de  prestação  de  serviços  médicos  pelo  SUS
(Requerimento nº 7.340/2014, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/3/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado  Paulo  Lamac  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Cardeal  Dom  Serafim
Fernandes  de  Araújo -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - André Quintão - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac -

Wander Borges.
Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
-  O  deputado André Quintão,  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  cardeal  Dom  Serafim
Fernandes de Araújo pelos 65 anos de sua ordenação sacerdotal e pelos 55 anos de
sua sagração episcopal e a comemorar seu 90º aniversário.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa  os Revmos. Srs.  Dom Serafim

Fernandes de Araújo, cardeal e arcebispo emérito de Belo Horizonte, e D. Walmor
Oliveira  de  Azevedo,  arcebispo  metropolitano  de  Belo  Horizonte;  o  Exmo.  Sr.
vereador Sérgio Fernando, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; as
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Exmas. Sras. deputadas Liza Prado e Maria Tereza Lara; e os Exmos. Srs. deputados
André  Quintão,  Wander  Borges  e  Paulo  Lamac,  autor  do  requerimento  que  deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar  a presença nesta solenidade do Exmo. Sr.

vereador Pablito,  da Exma. Sra. ex-deputada Maria Elvira Salles, dos Exmos. Srs.
Getúlio  Amorim,  assessor  parlamentar,  e  Eustáquio  Afonso  Araújo,  irmão  do
homenageado; da Exma. Sra. Terezinha Araújo, sua cunhada; dos Exmos. Srs. Jorge
Delbons,  assessor  da  presidência do  Hospital  da Baleia;  Camilo  Prates,  defensor
público;  Sérgio  Eduardo  Frade,  presidente  da  ADCE-MG,  e  Geraldo  Márcio
Guimarães, secretário de Administração de Contagem; dos Revmos. Srs. Pe. Cássio
Ferreira Borges, da Paróquia Todos os Santos; Pe. André Callegari, da Associação
das Obras Pavonianas de Assistência; Pe. Wander Ferreira; Mons. Geraldo dos Reis
Calixto, chanceler da Arquidiocese de Belo Horizonte; Pe. Giovanni Vecchio, capelão
do Hospital João XXII e do Hospital das Clínicas; Pe. Elias Floriano dos Santos, da
Igreja  Nossa  Senhora  Aparecida;  Pe.  José Geraldo  Sobreira,  da  Paróquia  Nossa
Senhora das Dores, do Bairro Floresta; Pe. Denzil, presidente da Casa do Homem de
Nazaré,  e  Pe.  Wagner  Furtado  Veloso,  presidente  executivo  da  Fundação  Dom
Cabral;  do Exmo.  Sr.  Emerson de Almeida,  presidente  da  Diretoria  Estatutária  da
Fundação Dom Cabral; do Revmo. Sr. Mons. Lydio, da Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré; do Exmo. Sr. José Fernandes Júnior, irmão do homenageado; dos Revmos.
Srs.  Pe.  Durval  Baranowske,  de  Contagem;  Pe.  Ângelo  Márcio,  de  Ribeirão  das
Neves, e Pe. Marco Antônio, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; e da
Exma. Sra. Rose Guedes, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB.

Também  destacamos  a  presença  de  representantes  de  diversas  entidades  que
passo  a  citar.  Estão  conosco  nesta  noite  a  Congregação  Clarissas  Franciscanas
Missionárias,  Projeto  Providência,  Congregação  de  São  João  Batista,  Ordem
Templária  da  Cruz  de  Santo  Antônio,  Comunidade  Missionária  de  Villaregia,
Comunidade Católica  Nova  Aliança,  Congregação  de  São  João  Batista,  Paróquia
Nossa  Senhora  Aparecida,  Congregação  da  Missão  -  Lazaristas,  Congregação
Missionária  do  Coração  Imaculado,  Paróquia  São  Sebastião  e  Congregação
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Pequenas Irmãs da Divina Providência.
Saudamos, naturalmente, a presença de familiares e amigos do homenageado e

gostaríamos ainda de registrar o recebimento de mensagens que nos foram enviadas
pelos  Exmos.  Srs.  Antonio  Augusto  Anastasia,  governador  do  Estado  de  Minas
Gerais; Zezé Perrella e Aécio Neves, senadores; Marcos Montes, deputado federal, e
Fernando  Pimentel,  ex-ministro.  Por  meio  dessas  mensagens,  S.  Exas.
cumprimentam o homenageado e parabenizam o deputado Paulo Lamac, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, a quem passamos a palavra para
seu pronunciamento.

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

pelo quinteto de cordas formado pelos professores da Orquestra Sinfonia de Betânia:
Afonso Gonçalves, no violoncelo; Adre Lodi e Leise Rodrigues, ambos no violino; Alex
Evangelista, na viola, e Fernando César, no contrabaixo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Lamac

Muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do povo
de Minas Gerais, do povo mineiro. É sempre uma honra e uma satisfação para esta
Casa iniciar uma reunião com um fim tão nobre quanto o que nos reúne aqui nesta
noite.

Gostaria  de  saudar  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  Exmo.  presidente  desta  Casa
Legislativa, da grande Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que vem conduzindo
com brilhantismo os trabalhos desta Casa. Agradeço a presença e saúdo com muito
carinho  nosso  grande  homenageado  desta  noite,  arcebispo  emérito  de  Belo
Horizonte, nosso querido cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, que muito nos
honra por ter aceitado este humilde reconhecimento do povo de Minas Gerais pelos
enormes  serviços  prestados a  esta  capital  e  a  este  Estado.  Também gostaria  de
saudar  e  agradecer  a  presença  de  D.  Walmor  Oliveira  de  Azevedo,  arcebispo
metropolitano  de  Belo  Horizonte,  que  vem  conduzindo  com  brilhantismo  nossa
arquidiocese. Agradecemos muito, D. Walmor, sua presença e principalmente todo o
seu  trabalho.  Saudamos  ainda  e  agradecemos  a  presença  do  vereador  Sérgio



950
____________________________________________________________________________

Fernando,  que está  representando  a  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte.  Muito
obrigado,  Sérgio,  pela  presença.  Enviamos nossos abraços aos vereadores desta
capital, que fizeram questão - e não poderia ser diferente - de reconhecer o brilhante
e grandioso trabalho desempenhado por  Dom Serafim,  durante estas  décadas de
serviços  prestados  à  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte.  Saudamos  meus  colegas
parlamentares desta Assembleia, que, em número significativo - diria, aliás, na sua
totalidade -, foram coautores desse requerimento.

Um  requerimento  mais  que  justo,  de  reconhecimento  dos  trabalhos  de  Dom
Serafim, representado pelos colegas Liza Prado, nossa colega deputada; pela grande
deputada estadual Maria Tereza Lara, pelo deputado e amigo André Quintão e pelo
deputado Wander Borges, que aqui representam a totalidade dos deputados desta
Casa,  todos consignatários  desse requerimento  que certamente  dispensa maiores
comentários.

Até  tenho  um  discurso  para  ler,  mas  vou  resumi-lo  às  qualificações  que  são
indispensáveis e vou falar o porquê dessa minha motivação em saltar o discurso. Fui
questionado ali fora por um representante da imprensa, que me fez uma indagação
bastante interessante. Ele disse: “Ora, mas não estamos num estado laico? Como a
Assembleia vai se reunir agora à noite em reconhecimento a um religioso? Achei a
pergunta tão interessante e tão provocativa que faço questão de modificar o conteúdo
dessa breve exposição que trouxe a vocês. Não posso deixar de falar o principal, com
imensa satisfação.

Recebemos  nesta  Casa  o  Revmo.  cardeal  Dom  Serafim  Fernandes  de  Araújo,
arcebispo emérito de Belo Horizonte, neste evento que tem como objetivo prestar
homenagem e reconhecimento ao importante trabalho pastoral e social exercido por
ele no município, na nossa arquidiocese em Minas Gerais. É uma figura reconhecida
em todo o Brasil  e,  por  que não dizer,  também na construção católica do  nosso
tempo.

Nascido em 13/8/1924, no Município de Minas Novas, em Minas Gerais, passou a
sua infância na cidade de Itamarandiba e, aos 12 anos, ingressou no seminário de
Diamantina. Foi ordenado sacerdote em Roma, em 1949, na Catedral de São João de
Latrão.  Estudou em Roma,  onde fez mestrado em teologia  e  direito  canônico  na
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Pontifícia Universidade Gregoriana. É conhecido como uma das maiores autoridades
eclesiásticas do nosso país pelos seus relevantes trabalhos desenvolvidos na área
social e por sua coragem de lutar por aqueles que necessitam de sua ajuda espiritual.

Sempre voltado para as questões sociais, da comunicação social e principalmente
da  educação,  participou  de  inúmeros  seminários,  congressos  e  encontros  para
discutir o assunto em todo o mundo e foi membro do Conselho Federal de Educação
e  presidente  da  Câmara  de  Ensino  Superior.  Na  área  da  educação,  onde  Dom
Serafim se destacou, uma de suas atuações mais importantes foi a nomeação para
reitor da Universidade Católica de Minas Gerais, onde trabalhou por mais de 20 anos,
exercendo uma extraordinária gestão, sendo também professor por vocação.

Foi bispo auxiliar de Belo Horizonte, de 1959 a 1982; arcebispo coadjutor de Belo
Horizonte, de 1982 a 1986; e, no dia 31/3/1986, tomou posse, em grande cerimônia
no Mineirinho, como arcebispo metropolitano, sucedendo ao grande e saudoso D.
João de Resende Costa. Sensível às questões sociais e ao sofrimento humano, é
idealizador do projeto pastoral Construir a Esperança, proposta importante que tem
como objetivo  mobilizar  forças  da  igreja  para  a  conscientização  dos  desafios  do
futuro. Na época, convocou católicos e pessoas de boa vontade para se aproximarem
mais das pessoas e participarem da construção de uma nova sociedade à luz de
Cristo, orientação tão recente do nosso papa Francisco. Dom Serafim sempre esteve
à frente de seu tempo em várias de suas ações. Ele já se posicionava dessa forma há
vários e vários anos.

O projeto teve como ponto principal a realização da Primeira Assembleia do Povo
de Deus, em dezembro de 1996, momento de avaliação da caminhada do projeto,
uma atividade extremamente importante para toda a comunidade católica. Presidiu a
associação  Providência  Nossa  Senhora  da  Conceição,  entidade  filantrópica,
amparando  menores  de  rua,  auxiliando  a  Pastoral  da  Criança,  os  grupos
marginalizados, e teve dedicação especial no amparo espiritual e material a doentes
terminais desassistidos.

Na  área  da  comunicação,  reestruturou  e  modernizou  instalações  das  Rádios
América  e  Cultura,  a  TV  Horizonte,  além  de  potencializar  o  parque  gráfico,
aproximando a igreja e a sua mensagem da população. São veículos tão necessários
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e tão presentes, no dia a dia, não apenas dos católicos, mas de toda a população
mineira.

Entre  suas realizações,  está  o  evento  Torcida  de  Deus,  que reúne milhares  de
pessoas no Mineirão para celebrar o Corpo de Deus. Comentava há pouco que Dom
Serafim é nosso grande líder da Torcida de Deus e do Galo.  Mais  do que justo.
Torcida que, aliás, de tão gloriosa, certamente inspirou essa brilhante ação. Gostaria
muito  de  destacar  um  momento  especial,  que  imagino  deva  ter  sido  uma
oportunidade única: Dom Serafim participou também do Concílio Vaticano II, de 1962
a  1965,  com  desdobramentos  importantíssimos  para  a  Igreja  Católica  que
conhecemos e ainda com desafios significativos para todos nós.

Rapidamente, voltarei à questão que me foi apresentada: vivemos em um estado
laico? É lógico que sim. Mas o que é exatamente esse estado laico que defendemos,
e o que está previsto na Constituição Brasileira e da grande maioria dos países do
nosso  mundo,  em  nosso  tempo?  É  um  estado  neutro  em  relação  às  questões
religiosas.  É  um estado que  não vai  privilegiar,  mas também não  vai  discriminar
nenhuma crença religiosa.

Esta  noite  estamos  reconhecendo  uma  caminhada  pastoral  importante,
indiscutivelmente brilhante, não apenas por sua longevidade, mas, o principal, com
desdobramentos indiscutíveis  para a sociedade. Entendo que o verdadeiro estado
laico  não  é  aquele  que  omite  a  realização  da  pessoa  em  função  de  ela  estar
exercendo uma atuação religiosa, seja de que religião for. O verdadeiro estado laico é
aquele que sabe valorizar a atuação decisiva e determinante na resolução de seus
problemas,  na  busca pela  melhoria da  condição das pessoas  que vivem naquele
estado.

Assim,  é  com  muita  tranquilidade,  e  respeitando  o  estado  laico,  que  estamos
reunidos nesta noite, em nome do povo de Minas Gerais, reconhecendo o brilhante e
fundamental trabalho desenvolvido por Dom Serafim, não apenas por sua brilhante
caminhada religiosa, com a qual temos de concordar, mas não temos como negar
que  o  fruto  de  todo  esse  trabalho  é  fundamentalmente  positivo,  benéfico.  Não
conseguimos imaginar a Região Metropolitana de Belo Horizonte sem algumas coisas
com as quais convivemos cotidianamente. Por exemplo, a Universidade Católica, da
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forma  como  está  hoje,  capilarizada  em  nossa  região  metropolitana,  uma  grande
universidade privada do País, com um padrão de qualidade excepcional, com uma
atuação  indiscutível.  Como  vamos  dizer  que  isso  não  é  relevante  para  a  nossa
sociedade?

E sobre a atuação social da arquidiocese, tão valorizada por Dom Serafim? Como
podemos negar os desdobramentos importantíssimos da ação que não apenas foi
idealizada, mas ainda é desenvolvida pelo nosso vicariato social? A nossa expectativa
é que todas as religiões, todas as denominações religiosas possam ser em breve
homenageadas  e  ter  seus  membros  reconhecidos,  por  desdobramentos  sociais
importantes, relevantes, como o que ressaltamos aqui hoje para todo o Estado, com
toda a tranquilidade e com toda a democracia.

Dom Serafim,  é com muita  alegria que,  nesta noite,  prestamos ao senhor  essa
singela homenagem dos mineiros, dos belo-horizontinos, que conviveram e convivem
até hoje com tudo aquilo que o senhor trabalhou, idealizou, construiu, projetou. É um
desafio  para  todos  nós  levar  isso  adiante  e  fazer  com  que  a  nossa  igreja  se
comunique cada vez mais com a população, seja cada vez mais um elemento de
modificação das mazelas sociais que ainda existem no País, e que possamos cada
vez mais viver em plenitude a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que está muito
acima de qualquer mazela religiosa que alguém possa levantar.

É com muita alegria que iniciamos esta noite. Desejo a todos uma noite abençoada.
Que possamos aproveitar este momento de reconhecimento dessa figura tão nobre e
querida que é o nosso Dom Serafim. Muito obrigado pela presença. Boa noite.

Não poderia deixar de fazer uma menção especial à presença da nossa Orquestra
Sinfonia  de  Betânia,  composta  por  jovens  músicos  que  desenvolvem  brilhante
trabalho  e  aqui  estão  nos  prestigiando.  Gostaria  de  agradecer  a  vocês  a
disponibilidade. A presença de vocês muito nos alegra. Estamos muito ansiosos em
ouvir  esses  músicos,  que  fazem  um  bonito  trabalho  na  região  Oeste  de  Belo
Horizonte. Obrigado. Sejam bem-vindos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa, fará a entrega ao Revmo. Sr. cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo,
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arcebispo emérito de Belo Horizonte, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a
ser  entregue traz os  seguintes  dizeres:  “Como escolher  palavras para nomear  as
características de alguém que preenche toda a extensão de sua trajetória com sólidas
experiências, com inumeráveis obras, com abundantes conquistas? Como descrever
a relevância das ações de um homem que, desde a juventude, volta seus interesses
ao cultivo do amor a seus semelhantes, que, com cuidadosa dedicação e persistente
esforço, desdobra-se para propagar a fé e disseminar o bem? Silenciam-se todos os
adjetivos  diante  dos  méritos,  títulos  e  honras  desse  mineiro  chamado  Serafim
Fernandes de Araújo, competente educador, exímio comunicador e infatigável homem
de  igreja,  inspiração  para  tantos  quantos  conheçam  sua  história.  A  Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais  rende  tripla  homenagem  ao  cardeal  Dom  Serafim
Fernandes de Araújo: por seu aniversário natalício de 90 anos, pelos seus 65 anos de
ordenação sacerdotal e pelos 55 anos de sua sagração episcopal”.

A entrega da homenagem será feita ao som da música Meus tempos de criança, de
Ataulfo Alves, que será executada pelo quinteto de cordas da Orquestra Sinfonia de
Betânia.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de
Minas Gerais; D. Walmor Oliveira de Azevedo, nosso querido arcebispo metropolitano
de Belo Horizonte - obrigado; Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que deu
origem  a  esta  homenagem;  Vereador  Sérgio  Fernando,  representando  a  Câmara
Municipal  de Belo Horizonte; Exmas. Sras. Deputadas Liza Prado e Maria Tereza
Lara;  e  Exmos.  Srs.  Deputados  André  Quintão  e  Wander  Borges;  permitam-me
chamá-los  todos  de  amigos,  de  irmãos,  pois  é  isso  o  que  sinto  neste  momento.
Distingo o Exmo. Sr. deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas  Gerais;  ainda o  Exmo.  Sr.  deputado  Paulo  Lamac,  autor  do
requerimento  desta  reunião  especial.  Srs.  Deputados,  demais  autoridades  civis,
eclesiásticas e militares - estou como que abraçando dentro do coração a todos, sem
falhar ninguém; meus senhores e minhas senhoras.

A cordial avaliação do deputado Paulo Lamac houve por bem requerer ao Plenário



955
____________________________________________________________________________

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais esta reunião especial com o
objetivo de homenagear minha humilde pessoa pela tríplice efeméride que comemoro
neste ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a começar pela idade, 90 anos.
Pode não parecer, mas é. Mais ainda, os meus 65 anos de ordenação sacerdotal -
vale uma vida, vale uma alegria, vale uma benção - e os meus 55 anos de sagração
episcopal. Agradeço a presença de todos vocês, que são para mim muito queridos.

Por sua vez, o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta egrégia Assembleia, com
endosso de seus pares, anuiu com benevolência à petição, por força da qual nos
achamos aqui reunidos, e de um modo muito carinhoso para comigo. Vocês podem
me chamar por todos os títulos, mas na verdade o que sinto, perdoem-me o momento
de orgulho, é que vivo dentro do coração de muita gente. Obrigado.

Irmãs e irmãos, Deus olhou com muito carinho para mim, no seio da minha muito
querida família.  Depois me convocou ainda para o episcopado,  com a missão de
pastorear a porção de seu rebanho que está em Belo Horizonte. É claro que para
mim, em minha vida desde criança, vale muito Belo Horizonte, e vale por tudo, vale
também pelo Atlético.

São Paulo, na primeira e esplêndida carta aos cristãos de Corinto, esclarece que
carismas e dons que o Espírito Santo concede à sua igreja não são para usufruto
pessoal, mas para a construção da comunidade, em benefício do bem comum. Se
então algum bem pude fazer durante esse tempo precioso, não foi por mérito meu, e
Deus é testemunha disso, mas por pura gratuidade Dele. Ele me ensinou a ver o
mundo e a sociedade, não sob o prisma do ter, ter e ter, mas sob outro prisma, mais
transparente e mais bonito, do ser; e a enxergar o rosto Dele - como fico feliz em
dizer isso - em cada irmão, sobretudo no mais sofrido e desamparado.

De vez em quando falo que me considero o homem mais feliz do mundo, não por
ter coisas, mas por ser carregado no coração de tanta gente. Uma prova é isso que
está acontecendo hoje, com essa minha condecoração. A Ele, pois, com todos vocês,
dirijo o meu louvor e agradecimento com aquelas palavras do Apocalipse: “Digno és,
Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder”. Logo, Deus sabe que
neste momento,  passo,  levo a Ele,  como meu agradecimento,  tudo isso que vem
acontecendo nesta noite. Obrigado a Ele por poder pedir benção a todos e a cada
um.
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No dia 25 de fevereiro de 2009,  o santo padre Bento XVI,  nosso querido papa
emérito, dirigiu-me paternal mensagem pelo transcurso do 60º aniversário de minha
ordenação sacerdotal e do 50º de ordenação episcopal. Dizia com a generosidade
que lhe é peculiar - palavras do papa: “A longa duração do seu ministério propicia a
nós e a toda igreja uma poderosa motivação para nos congratularmos contigo por
toda  a  sua  caminhada  apostólica,  salutarmente  dedicada,  durante  esse  extenso
período, ao bem dos fiéis e exemplarmente trabalhando nesse objetivo”. Tais palavras
do  santo  padre,  do  santo  pontífice,  tão  impregnadas  de  paternal  benevolência,
representam para mim, mais do que um elogio, representam para mim a renovação
do  meu  compromisso  de  gastar-me  e  sacrificar-me  pelo  bem  da  igreja  e  pela
santificação das almas.

Com isso, renovo aqui esse compromisso, neste momento tão precioso da minha
vida, diante dessa egrégia Assembleia e de todos os bons amigos e amigas que me
honram com essa preciosa presença e com esse carinho tão  profundo.  Por  isso,
nessas palavras simples, vai aquilo que tenho de melhor na minha vida, um coração
que considera todos e cada um de vocês dessa arquidiocese, minha família, meu
irmão, minha irmã.

Por isso agradeço muito o carinho desta homenagem. Daí, esse obrigado breve a
todos e a cada um, a todos vocês que vejo daqui com o seu carinho. A todos, a cada
um, irmãos e irmãs, Deus lhes pague. Gostaria de dizer para muitos, principalmente
aos jovens, às crianças, filhos e filhas, obrigado por esta homenagem. Porém não é
um obrigado a todos porque são um grupo.  É um obrigado a todos porque é um
obrigado lá dentro do coração de cada um de vocês. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Cumprimento o Revmo. Sr. cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo

emérito de Belo Horizonte; o Revmo. Sr. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo
metropolitano  de  Belo  Horizonte;  o  Exmo.  Sr.  vereador  Sérgio  Fernando,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; a Exma. Sra. deputada Liza
Prado;  a Exma. Sra.  deputada Maria Tereza Lara;  o Exmo. Sr.  deputado Wander
Borges; o Exmo. Sr. deputado André Quintão; e o Exmo. Sr. deputado Paulo Lamac,
autor do requerimento que deu origem a esta linda homenagem.
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Quero cumprimentar também a minha querida esposa Adriana e saudar, com muita
fraternidade e um carinho enorme, aquela luz espiritual permanente para mim, para
minha esposa, para minha mãe e para os meus filhos, e que está ali escondidinho, o
Pe. Lázaro. Quero saudar a todos os religiosos, senhoras, senhores, moças, moços e
crianças  que  vieram  aqui  abraçar  Dom  Serafim,  além  dessa  linda  orquestra
constituída de jovens altamente talentosos. Também quero abraçar a imprensa.

Perdoem-me. Existe aqui um discurso muito bem redigido, mas prefiro, D. Walmor e
Dom  Serafim,  soprar  algumas  palavrinhas  muito  pequeninas,  muito  singelas,  até
porque todos nós nos encontramos aqui diante de uma das histórias mais lindas,
mais sortudas e mais abençoadas de Minas Gerais. Aqui me encontro, Dom Serafim
e D. Walmor, há praticamente 20 anos. Aqui cheguei com vinte e poucos anos, com
aquele ideal sonhador, aquela vontade de transformar, e sempre me posicionei como
empregado  dos  mineiros,  sonhando  e  fazendo  da  minha  vida  um  caminhar  pela
estrada da simplicidade, mas procurando fazer do exercício dessa vida pública uma
caminhada cada dia mais nobre, mais elevada e mais significante.

Confesso às senhoras e aos senhores que este é o momento mais especial para
este coração genuíno: de um lado, Dom Serafim; de outro, D. Walmor. E digo a cada
um de vocês que haverei de guardar este dia, este momento de forma muito especial,
no lado esquerdo do meu peito, como verdadeira relíquia. Certamente, Dom Serafim,
ao final deste momento tão encantador, haverei de sair procurando caminhar pelas
estradas de Minas como empregado mais tolerante, mais bondoso, mais generoso e
com uma enorme vontade de professar o que considero mais sagrado, que é a fé
cristã.

Sei, Dom Serafim, que existem mazelas e mais mazelas por Minas e pelo Brasil
afora. Aqui, com a alma genuflexa, levo-me a uma profunda reflexão: existe sim uma
relação entre as mazelas das regiões mais pobres e o colapso cultural que as atinge,
mas isso não será solucionado tão somente com a força do dinheiro; tão somente
com a força do PIB; e sim com aquilo que o senhor encarna de forma tão clara, tão
pura, tão cristalina, que são valores; valores nobres, valores cristãos que cada um de
nós devemos carregar e cultivar; valores da bondade, da generosidade, da caridade,
do compromisso e do carinho com as crianças, sobretudo as mais carentes, aquelas
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mais pobres, aquelas que muitas vezes estão deserdadas da sorte e precisam do
nosso apoio, da nossa entrega, da nossa emoção.

Dom Serafim, o senhor, de forma singular, pela sua história, pela sua devoção ao
próximo, conquistou não somente este coração modesto oriundo de Ibirité, mas o de
todos  os  mineiros,  e  haverá  de  deixar  para  mim, para  os  meus filhos e  para  as
próximas gerações um legado eterno alicerçado na bondade, na fé inquebrantável e,
acima  de  tudo,  na  devoção  ao  próximo.  Portanto,  ao  término  desta  minha
manifestação tão pequenina, tão modesta, quero reverenciá-lo para sempre. A sua
história haverá de inspirar cada um de nós a promover a própria cruzada pela vida
terrena, com o belo e nobre objetivo de levar paz, fraternidade, alegria e, acima de
tudo, aquilo que todos nós perseguimos no nosso dia a dia: o nobre destino que se
chama justiça social.

Dom Serafim, eu disse à imprensa e repito agora, neste momento tão nobre, tão
sublime: o senhor conquistou o coração de todos os mineiros; é um homem que teve
e que tem uma vida  exemplar;  acima de tudo e  não somente  para  este  simples
cristão, mas também para todos nós, os mineiros, os brasileiros, o senhor é o que
consideramos  um  verdadeiro  e  autêntico  homem  de  Deus.  A sua  vida  nos  dá  a
certeza  e  a  confiança  de  que  o  fruto  da  vida  terrestre  é  conservar  na  alma  a
disposição de servir.

Um beijo no coração. É muito bom estar aqui ao lado dessa alma tão bondosa e tão
generosa. Que Deus seja sempre bondoso, que Deus possa sempre nos propiciar
homens da estatura, da grandeza e dos princípios do senhor.  Jesus, obrigado por
estar vivendo esse momento tão bonito, tão legal, tão dignificante. Neste momento,
peço que todos possam se levantar para aplaudir aquela história, aquela saga, aquela
vida que conquistou o coração de todos os mineiros, mas, acima de tudo, haverá de
conquistar o coração das crianças e das próximas gerações. Viva Dom Serafim! Viva
esse peregrino, esse mensageiro de Deus, esse verdadeiro e puro homem de Deus.

Quero convidar o Sr. Luiz Gustavo, da Pastoral da Criança, para fazer a entrega de
uma placa ao cardeal Dom Serafim.

- Procede-se à entrega da placa.
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Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Sinfonia de Betânia, que

apresentará as seguintes músicas:  Andante,  de Dmitri  Kabalevsky;  Peixe Vivo,  de
Carlos Mendes e Neurisvan Alencar, e Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A orquestra é
regida pelo maestro e professor Afonso Gonçalves.

- Procede-se à apresentação musical.
O  presidente  -  Dia  ou  noite  superabençoada.  Eu  já  disse  isso  desde  o  início,

principalmente por se tratar dessa celebração, dessa pureza de vida agora coroada.
Que linda orquestra!  Parabéns!  Só existe um problema. A Assembleia de Minas -
disse isso ao Paulo Lamac - vai querer novamente a visitação dessa linda orquestra.
Um beijo no coração. Vocês estão de parabéns. Que Deus conceda paz, saúde e
alegria a Dom Serafim, a D. Walmor e a todos nós.

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 segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às  10h49min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado
Gustavo Valadares, por  indicação da liderança do BTR), membros da supracitada
comissão.  Está  presente  também  a  deputada  Luzia  Ferreira.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Anselmo José Domingos, 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  a
regulamentação  dos  aplicativos  para  celulares  que  permitem  acionar  táxis  e  as
implicações legais de seu funcionamento, bem como as relativas à segurança pública
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e  ao  direito  do  consumidor;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Marli
Maria  Braga  de  Andrade,  juíza  de  direito,  representando  o  juiz  coordenador  do
Juizado Especial de Belo Horizonte; e os Srs. Reinaldo Avelar Drumond, gerente de
Controle  de  Permissões  da  BHTrans,  representando  o  presidente  desse  órgão;
Evaldo Moreira de Matos, presidente da Federação das Cooperativas de Transporte
do Estado de Minas Gerais - Fetranscoop - e conselheiro do Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -, representando também o
diretor-presidente  da  Ocemg;  Ricardo  Luiz  Faedda,  presidente  do  Sindicato
Intermunicipal  dos  Condutores  Autônomos  de  Veículos  Rodoviários,  Taxistas  e
Transportadores  Autônomos  de  Bens  de  Minas  Gerais  -  Sincavir-MG;  Cláudio
Henrique de Ávila, presidente da WayTaxi; Pedro Henrique Somma Campos, gerente
de Operações da 99Taxis,  representando o  presidente dessa empresa;  Domingos
Alexandre Burato Pacheco, gerente regional dessa empresa; e José Carlos da Silva
Neves, gerente regional  de Belo  Horizonte do TaxiJá,  representando o presidente
dessa empresa, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede
a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, 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. Cumprida a finalidade desta, 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 março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 18/3/2014

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e
Maria Tereza Lara (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança
do  Bloco  Minas  sem  Censura)  e  o  deputado  Pompílio  Canavez,  membros  da
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supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Rogério Correia. Havendo
número regimental, a presidente, deputada Luzia Ferreira, 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
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.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.324/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater, em audiência
pública no Município de Nova Serrana, a implantação de aterro sanitário na Fazenda
Canta Galo, localizada no Distrito de Chameca;

- nº 9.325/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater em audiência
pública a instalação dos serviços de abastecimento de água e de energia elétrica, por
parte da Copasa e da Cemig, respectivamente, no Bairro Montes Claros, situado na
Região Nordeste de Belo Horizonte;

- nº 9.326/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, no Município de Viçosa, para
conhecer os projetos de revitalização do local conhecido como Estaçãozinha da UFV,
uma estação ferroviária desativada existente no campus da Universidade Federal de
Viçosa;

-  nº  9.327/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização,  para debater,  em
audiência pública, a instalação, planejamento, cronograma e cobrança dos serviços
públicos  de  esgotamento  sanitário  e  de  abastecimento  de  água  nos  municípios
mineiros em que tais serviços tenham sido concedidos à Copasa (emendado pela
deputada Luzia  Ferreira  que  incluiu  a  expressão "e  de  abastecimento  de  água").
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de março de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2014
Às 10h15min, comparece na Casa de Saúde São Francisco de Assis, no Município

de Bambuí, a deputada Maria Tereza Lara, membro da supracitada comissão. Está
presente, também, o deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, a
presidente, deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa
que a reunião se destina a debater e buscar soluções para os problemas existentes
na Casa de Saúde São Francisco de Assis, no Município de Bambuí, especialmente
no  que  se  refere  à  violação  de  direitos  humanos.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Maria José de Carvalho Leite,
diretora da Casa de Saúde São Francisco de Assis de Bambuí;  Dalva Gomes de
Oliveira, coordenadora do Núcleo Morhan de Bambuí; Leila Maria Lopes, conselheira
local  de saúde; Neuza Pereira de Freitas,  diretora do Sind-Saúde;  e os Srs. Ivan
Chaves de Magalhães, secretário de Educação e Assistência Social, representando o
Sr.  Lélis  Jorge  Silva,  prefeito  Municipal  de  Bambuí;  Henrique  Timo,  diretor
assistencial,  representando o Sr.  Antônio Carlos  de  Barros  Martins,  presidente da
Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig;  Tiago  Sávio  Moreira
Possa, assessor da diretoria de assistência da Fhemig; Artur Custódio, coordenador
nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase -
Morhan - Rio de Janeiro-RJ; e Wilton Gonçalves Lima, secretário-geral da Federação
Nacional dos Metalúrgicos, que são convidados a tomar assento à mesa. A deputada
Maria Tereza Lara e o deputado Adelmo Carneiro Leão, autores do requerimento que
deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais, cada um por sua vez. Logo
após, a presidente 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.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Duarte Bechir.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 19/3/2014

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Elismar Prado e Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Está presente,
também, a deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  revisão do Decreto  nº
46.206, de 2013, que disciplina a progressão na carreira dos servidores ocupantes de
cargos  em comissão de diretor  de  escola  e a  valorização desses servidores,  em
especial:  a  responsabilidade  e  a  instabilidade;  a  carga  horária  excessiva;  a
insegurança causada pela violência nas escolas; as agressões verbais e físicas às
quais estão expostos; a falta de profissionais capacitados para trabalhar nas escolas;
a falta de merenda para os servidores; a ausência de diálogo entre a Secretaria de
Educação e os diretores para definição das políticas educacionais; a defasagem dos
salários; a falta de reajustes e a inclusão obrigatória dos aposentados e apostilados
até  2003 na modalidade de remuneração por  subsídio,  com perdas  de  direitos  e
vantagens; e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Felipe Estabile Moraes, assessor de
relações institucionais, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária
de  Estado  de  Educação;  e  as  Sras.  Ana  Maria  Belo  de  Abreu,  presidente  da
Associação de Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Geras; Beatriz da
Silva Cerqueira, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas  Gerais;  Maria  Aparecida  de  Oliveira  Correa,  representando  os  diretores
aposentados de Juiz de Fora; o Sr. Marcos Márcio Caiafa Fagundes, de Ubá; as Sras.
Marlove  Alves Lacerda,  ex-diretora exonerada de Almenara;  Zulmira Cordeiro  Las
Casas,  diretora  da  Escola  Estadual  Benjamim  Guimarães,  de  Belo  Horizonte;  e
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Raquel Coutinho Campos, diretora da Escola Estadual Professor Pedro Aleixo.  de
Belo Horizonte; que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência suspende
os  trabalhos  da  comissão  para  entendimentos  entre  os  membros  presentes.
Reabertos  os  trabalhos,  o  presidente  agradece  a  presença  de  todos,  encerra  a
reunião, nos termos do inciso XV do art. 120 do Regimento Interno, e convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.404/2011

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante
do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  534/2007,  pretende  modificar  a  Lei  nº
13.188,  de  20/1/1999,  que dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer sobre o mérito do projeto, nos
termos do art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.404/2011 pretende acrescentar dispositivos à Lei nº 13.188,

de  1999,  que  dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  às  vítimas  de
violência no Estado, com o objetivo de garantir a realização de cirurgia reparadora
gratuita  nos  casos  de  lesões  ou  sequelas  decorrentes  de  agressão  comprovada
mediante apresentação do boletim de ocorrência policial  e de oferecer assistência
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social e psicológica à vítima de violência. Pretende, ainda, modificar a redação do
inciso  II  do  art.  4º  da  referida  lei,  que  prevê,  entre  as  medidas  de  prevenção  à
violência, o levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, discriminando-
se o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de dados atualizado.

Os níveis de violência e criminalidade vêm aumentando significativamente no País,
especialmente  nos  grandes  centros  urbanos.  Segundo  a  Pesquisa  Nacional  de
Vitimização1,  a  primeira  realizada  no  País,  32,6% dos  brasileiros  que  vivem  em
cidades com mais de 15 mil habitantes disseram já ter sofrido algum dos tipos de
crime ou ofensa citados na pesquisa. Ainda segundo a pesquisa, o crescimento da
criminalidade violenta, nos últimos 12 anos, foi muito mais acentuado nas cidades
com  mais  de  100  mil  habitantes,  inclusive  em  Minas  Gerais.  Cidades  menores
apresentaram taxas mais baixas.

Embora  o  temor  da  violência  esteja  distribuído  em  toda  a  sociedade,
independentemente de classe, raça, credo religioso, sexo ou estado civil, as vítimas
de  fato  fazem  parte  de  determinados  segmentos.  No Estado,  segundo dados  do
Ministério da Saúde, quase 90% das vítimas de homicídio são do sexo masculino e
metade concentra-se nas faixas mais jovens da população - entre 15 e 30 anos de
idade.

As taxas de vítimas por arma de fogo são maiores na população negra. Segundo o
Mapa da Violência de 20131, no ano de 2010 morreram, vítimas de disparo de arma
de fogo, 10.428 brancos e 26.049 negros. Utilizando dados do Censo de 2010, as
taxas foram 11,5 óbitos para cada 100 mil brancos e 26,8 óbitos para cada 100 mil
negros,  o  que significa  que morrem proporcionalmente,  vítimas de arma de fogo,
133% mais negros que brancos. O perfil das vítimas de crimes mostra que as classes
menos favorecidas são as mais afetadas.

Ressalte-se que projeto de lei de conteúdo similar à proposição em análise tramitou
nesta Casa na legislatura passada e foi transformado na Lei nº 16.835, de 2007, que
altera  a  Lei  nº  13.188,  de  1999.  O  governador  do  Estado,  no  entanto,  vetou
dispositivo  que  previa  a  realização  de  cirurgia  reparadora  gratuita  nos  casos  de
lesões ou sequelas decorrentes de agressão. O veto foi mantido por esta Casa.

Diante  disso,  como  destaca  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o  que  se
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mantém inovador na proposição em análise é apenas esse dispositivo, razão pela
qual aquela comissão apresentou o Substitutivo nº 1. As outras alterações propostas
já constam na Lei nº 13.188.

Concordamos com o Substitutivo nº 1. No entanto, entendemos que a realização da
cirurgia  reparadora  pressupõe  a  comprovação  da  gravidade  da  lesão  e  da
necessidade e possibilidade de sua reparação, o que só pode ser atestado por laudo
médico.

Nos casos que necessitam de perícia, as vítimas já são encaminhadas pela Polícia
Civil ao Instituto Médico Legal - IML. O IML é um órgão da Polícia Civil do Estado e
tem como função realizar  exames médico-legais  em casos de violência  física,  de
verificação de embriaguez ou uso de drogas ilícitas,  de sanidade mental,  de erro
médico,  de idade e de violência sexual.  Os exames do IML são requisitados por
autoridades policiais, autoridades judiciárias ou pelo Ministério Público. Os laudos são
usados como prova em inquéritos policiais e em processos judiciais e administrativos.

O  laudo  emitido  pelo  IML  pode,  portanto,  servir  de  comprovação  para  a
necessidade e a possibilidade da cirurgia reparadora, razão pela qual apresentamos,
ao final deste parecer, emenda ao substitutivo.

A violência pode gerar complexas e permanentes consequências para a vítima. O
Estado  tem o  dever  de,  além de  realizar  ações  de prevenção e  de  repressão  à
violência,  prestar  assistência  a  essas  vítimas.  Somos,  portanto,  a  favor  do
Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  a
Emenda nº 1, de nossa autoria, que visa acrescentar a obrigatoriedade de a vítima
apresentar,  além  do  boletim  de ocorrência,  o  laudo do  IML para  a  realização da
cirurgia.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.404/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se  ao  inciso  IX  do  art.  3º  da  Lei  nº  13.188,  de  20  de  janeiro  de  1999,

acrescentado pelo art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
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“Art. 1º - (…)
'Art. 3º - (…)
IX - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos de lesões ou

sequelas decorrentes de agressão comprovada mediante apresentação de boletim de
ocorrência policial e laudo emitido pelo Instituto Médico Legal.'.”.

Sala das Comissões, 24 de março de 2014.
Rogério Correia, relator - Duarte Bechir.
1 Pesquisa Nacional de Vitimização. Instituto de Pesquisa Data Folha e Centro de

Estudos  de  Criminalidade  e  Segurança  Publica  -  Crisp.  Disponível  em:
<http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2013/10/Sumario_SENASP_final.pdf>.
Consulta em: 10 mar. 2014.

2  Mapa  da  Violência  2013  -  Mortes  Matadas  por  Armas  de  Fogo.  Julio
JacoboWaiselfisz.  Disponível  em:  <http://www.mapadaviolencia.org.br  /pdf2013/
MapaViolencia2013_armas.pdf>. Consulta em:10 mar. 2014.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.868/2013
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 1.868/2013, de autoria dos participantes da 10ª

edição  do  Parlamento  Jovem  Minas  2013  -  “Cidades  sustentáveis:  desafios  para
novas gerações”, contém propostas aprovadas para o documento final do evento, no
âmbito do subtema 1 - "Uso e conservação da água".

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/11/2013, a matéria foi distribuída a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o
art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame contempla cinco propostas aprovadas durante a 10ª edição

do  Parlamento  Jovem  Minas  2013,  que  debateu  o  tema  “Cidades  sustentáveis:
desafio para as novas gerações”. O documento final reuniu ao todo 18 propostas,
divididas em três subtemas: "Uso e conservação da água", "Produção e consumo" e
"Gestão do espaço urbano e rural". O trabalho envolveu mais de 800 estudantes de
nível médio e mais de 100 monitores.
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Mostramos a seguir as análises das propostas apresentadas para o subtema “Uso e
conservação da água”.

1)  Proposta  nº  1:  Sugere  o  aumento  da  fiscalização,  no  Estado,  relativa  à
manutenção das reservas nas áreas de nascente dos mananciais que abastecem os
municípios, bem como a implantação de áreas verdes, com vistas ao aumento da
permeabilidade  do  solo  em  espaços  urbanos,  tanto  públicos  quanto  privados;  e
obrigatoriedade de reserva, pelas edificações, de parte de sua área total para área
verde,  possibilitando  a  infiltração  da  água  da  chuva,  como  forma  de  prevenir
enchentes e desastres do tipo.

Análise 1.1: As nascentes e seu entorno, num raio mínimo de 50m, são legalmente
protegidas  como áreas  de  preservação  permanente,  com  a  função  ambiental  de
preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade  geológica  e  a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas.

A preservação e a recuperação das nascentes, além de propiciar a continuidade do
aproveitamento das águas para as mais variadas atividades humanas, são de suma
importância na dinâmica hidrológica. As nascentes constituem os focos da passagem
da  água  subterrânea  para  a  superfície,  contribuindo  ainda  para  a  formação  dos
canais  fluviais.  Essa  especificidade  ambiental  que  condiciona  e  caracteriza  as
nascentes impõe uma necessidade evidente  de  proteção desses sistemas para a
manutenção do equilíbrio hidrológico e do meio.

No entanto, a despeito de sua relevante importância, as nascentes, de forma geral,
vêm sofrendo impactos diversos, muitas vezes em razão da ausência de um aparato
institucional capaz de promover uma fiscalização eficaz da proteção a essas áreas.

A  necessidade  de  preservação  e  recuperação  de  nascentes  vem  sendo
amplamente discutida na ALMG. Em outubro de 2013, foi realizada audiência pública
no  âmbito  da  Comissão  de  Participação  Popular  para  discutir  a  necessidade  de
preservar e recuperar seis nascentes que configuram a principal fonte de captação de
água no Distrito de Monsenhor Horta, em Mariana.

Sugestão:  Opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  nº  1,  para  atendimento  da
demanda  pela  preservação  e  recuperação  de  nascentes,  na  forma  do  seguinte
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encaminhamento:
- envio ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

de  pedido  de  providências  para  que  sejam  intensificadas  as  ações  de  proteção,
fiscalização  e  recuperação  das  áreas  de  preservação  permanentes  contíguas  às
nascentes em todo o Estado e, em especial, das áreas de nascentes dos mananciais
que abastecem os municípios.

Análise  1.2:  A obrigatoriedade  de reserva  de  área  permeável  em  edificações  é
definida na legislação urbanística, sendo disciplinada pela lei de uso e ocupação do
solo do  município.  A área permeável  auxilia  a reter  a água da chuva,  evitando a
inundação  das  ruas  e  a  sobrecarga  dos  dutos  de  drenagem  pluvial  da  cidade,
contribuindo para  a  realimentação  do  lençol  freático,  bem como para  o  equilíbrio
climático e o embelezamento da cidade. A parcela de área permeável exigida em lei
varia nas diversas regiões de um município, representando, em geral, índices de 10%
a 30% da área do lote, dependendo do tamanho e de sua localização.

Encontra-se em tramitação na ALMG o Projeto de Lei nº 1.665, de 2011, de autoria
do deputado Agostinho Patrus Filho, que cria o Programa de Captação de Água da
Chuva, tendo como objetivos controlar a ocorrência de inundações, amortecendo e
minimizando  os  problemas  das  vazões  de  cheias,  contribuir  para  a  redução  do
consumo de água e possibilitar o uso adequado da água potável tratada em áreas
urbanas.

O referido projeto de lei  dispõe que nas áreas urbanas, edificadas ou não, com
impermeabilização de solo superior aos índices definidos pelo órgão competente, o
proprietário ou responsável deverá adotar medidas para a contenção de águas de
chuva, como construção de reservatórios ou instalação de sistema de captação por
telhados,  para fins  de aproveitamento  do recurso  hídrico,  recarga de  aquífero  ou
mecanismo  de  controle  de  enchentes.  O  projeto  prevê  ainda  que,  nos  terrenos
urbanos destinados a exploração econômica por estacionamentos de veículos, 30%,
no mínimo, da área total deverão dispor de piso drenante ou naturalmente permeável,
salvo se plano diretor ou lei de uso e ocupação do solo municipal definir percentual
superior.

Ressalta-se que a demanda do Parlamento Jovem com relação à necessidade de
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reserva  de  área permeável  em  edificações e  contenção de água pluvial  está  em
consonância  com  os  encaminhamentos  dados  aos  projetos  em  tramitação  nesta
Casa, demonstrando que, nesta edição, alcançou-se, de fato, uma apropriação da
temática legislativa.

Sugestão: Opinamos pelo acolhimento da proposta nº 1, na forma das seguintes
ações:

-  envio  de  requerimento  ao  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável,  solicitando que se aprofunde o debate em torno do
Projeto de Lei nº 1.665/2011, para um exame mais acurado da matéria durante a
tramitação;

- envio ao presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - de pedido de
providências para que os municípios associados sejam orientados a obedecer aos
parâmetros  mínimos  dispostos  na  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  Municipal,
referentes à reserva de área permeável em edificações.

2) Proposta 2: Sugere a redução do IPTU para construções que tenham sistemas
sustentáveis,  tais  como  sistema  coletor  de  água  pluvial,  placas  solares,  coleta
seletiva, com fiscalização para cumprimento da lei.

Análise: No Brasil, ainda não existe legislação direcionada ao aproveitamento da
água da chuva, entretanto existem duas normas que tratam do tema: a Resolução do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH - nº 54, de 2005, e a Norma NBR
13.969, de 1997, que tem abrangência nacional. A Resolução nº 54, de 2005, aponta
cinco modalidades para prática de reúso direto não potável: para fins urbanos, para
fins agrícolas e florestais, para fins ambientais, para fins industriais e na aquicultura.
Essa resolução é uma norma geral, enquanto a NBR 13.969, de 1997, que não é
específica para reúso, tem um item dedicado ao tema, inclusive com a definição de
classes de água de reúso e indicação de padrões de qualidade.

Alguns estados, como Curitiba e São Paulo, já instituíram legislações sobre a coleta
da água da chuva, visando ao controle das enchentes e à conservação e uso racional
da água.

Com  relação  ao  aproveitamento  da  energia  solar  em  edificações,  é  importante
salientar que se trata de uma geração de energia distribuída, que não demanda a
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instalação de linhas de transmissão e não requer investimentos governamentais, o
que contribui para reduzir a demanda por investimentos em novas usinas geradoras
de eletricidade e para aumentar a renda média da população, graças à economia na
conta  de  energia  elétrica.  No  entanto,  apesar  de  os  aquecedores  solares  serem
fabricados  no  Brasil  e  terem  uma  tecnologia  totalmente  nacional,  seu  custo  de
aquisição ainda é um entrave para a sua popularização.

No Estado, a Lei nº 19.091, de 2010, determinou que, na construção de habitação
urbana ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, será dada
preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema de aquecimento.
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas -, em parceria
com a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e com a Agência Nacional
de Energia Elétrica - Aneel -, introduziu a energia solar nas residências atendidas pelo
governo no âmbito do Programa Lares Geraes.  Um exemplo bastante positivo  de
utilização de aquecedores solares no setor residencial é o que ocorre na cidade de
Belo Horizonte, área de concessão da Cemig, onde, em 2012, havia cerca de 800
prédios com instalação de aquecimento solar central.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.608/2013, de autoria
do deputado Luiz Henrique,  que objetiva  assegurar  a proteção do meio ambiente
mediante a determinação do emprego de técnicas sustentáveis de construção civil,
nas obras executadas pelo Estado de Minas Gerais. Nessa proposição, são previstas
diretrizes tais como: economia e reutilização de água, inclusive de água de chuva
para  fins  não  potáveis;  permeabilidade  do  solo;  uso  de  energia  solar  através  de
placas fotovoltaicas ou outros meios, inclusive para o aquecimento da água, e gestão
dos resíduos sólidos.

Quanto à redução solicitada na proposta com relação ao IPTU, salienta-se que esse
tributo é definido na Constituição de 1988, que o caracteriza como imposto municipal,
ou seja, somente os municípios têm competência para discipliná-lo. De acordo com o
art.  156,  inciso I,  da Constituição da República de 1988,  compete aos municípios
instituir  imposto  sobre  a  propriedade  predial  e  territorial  urbana.  Assim  sendo,  a
competência para criação do IPTU é dos municípios, que, através de leis próprias,
irão regular a forma de arrecadação desse imposto. Essa competência tributária é
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indelegável  e  o  Estado  não  pode  interferir  na  forma  de  tributação  de  cada
municipalidade,  nem mesmo para dar  incentivos,  como é o caso da proposta em
exame.

No entanto, a proposta é muito interessante, e sua aplicação deveria ser analisada
e incentivada pelos municípios. Como exemplo, ressalta-se que o município de São
Carlos (SP) implantou o IPTU verde, que beneficia com descontos no IPTU os que
executam  ações  ambientais,  concedendo  desconto  de  4%  aos  moradores  que
plantam árvores na entrada de casa ou mantêm área permeável no quintal.

Sugestão: Opinamos pelo acolhimento da proposta nº 2 na forma dos seguintes
encaminhamentos:

-  envio  de  requerimento  ao  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável,  solicitando que se aprofunde o debate em torno do
Projeto  de  Lei  nº  4.608/2013,  que  dispõe sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de
práticas e métodos sustentáveis na construção civil, para um exame mais acurado da
matéria em tramitação;

- envio ao presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - de pedido de
providências para que os municípios associados sejam estimulados a beneficiar com
descontos  no  IPTU as  edificações  que  tenham  sistemas  sustentáveis,  tais  como
coleta e reúso de água pluvial, aquecimento solar, coleta seletiva e área permeável
acima do limite disposto em lei.

3) Proposta nº 3: Sugere a construção de aterros sanitários que atendam todos os
municípios,  mesmo que utilizados em conjunto,  inclusive  por  meio  de  consórcios;
recuperação ambiental  dos locais onde funcionam os atuais  lixões, visando à não
contaminação dos lençóis freáticos, fiscalizando e observando a legislação ambiental,
incluindo a capacitação dos funcionários.

Análise: Investir em saneamento é investir na saúde e na melhoria da qualidade de
vida  da  população.  A disposição inadequada do lixo  causa poluição do solo,  das
águas e do ar, além de propiciar a proliferação de vetores de doenças. A busca por
soluções deve passar pelo esforço integrado das prefeituras, de órgãos federais e
estaduais e da sociedade.

Conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº  12.305,  de  2010,  que  institui  a  Política
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Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de agosto de 2014, todos os municípios do
País  deverão ter  implantados  sistemas  ambientalmente  adequados  de destinação
final de resíduos sólidos urbanos, o que representa um grande desafio para o Estado.

Em 2001, apenas 30 municípios mineiros dispunham os resíduos sólidos urbanos
em  aterros  sanitários,  enquanto  823  municípios  utilizavam  depósitos  de  lixo  sem
nenhum critério técnico (lixões). No final de 2012, 93 municípios mineiros já contavam
com aterros sanitários devidamente regularizados e 585 municípios não dispunham
seus resíduos em lixões, o que evidencia a evolução no que se refere à adoção de
critérios mínimos na disposição final dos resíduos sólidos urbanos no período.

Apesar dessa evolução, o desafio para o cumprimento das metas continua grande.
Segundo  relatório  da  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente  -  Feam  -  sobre  o
panorama dos resíduos sólidos em Minas Gerais, no ano de 2012, 267 municípios,
que concentram 23% da população do Estado, ainda faziam uso de lixões; destes,
apenas 42 eram municípios com população urbana maior do que 20 mil habitantes.
Os outros 225 eram municípios menores, o que mostra a necessidade e a dificuldade
de adotar medidas mais incisivas para a regularização, tendo em vista as tradicionais
prioridades no orçamento dos municípios de menor porte.

Observa-se que a gestão dos resíduos sólidos urbanos continua sendo um desafio
para  os  gestores  de  municípios  menores,  quer  pela  insuficiência  dos  recursos
humanos, quer pelos recursos financeiros limitados dos orçamentos municipais.

A gestão compartilhada da destinação vem se mostrando uma alternativa adequada
para a gestão dos resíduos sólidos municipais, principalmente para os municípios de
populações  menores  e  para  aqueles  que  apresentam  fragilidades  econômicas  e
sociais,  tendo  em  vista  a  grande  dificuldade  não  apenas  de  implantação,  mas,
sobretudo, de manutenção e operação dos sistemas.

Portanto, a demanda apresentada na proposta do Parlamento Jovem, de que os
municípios  adotem  soluções  compartilhadas  para  a  instalação  e  operação  de
unidades de tratamento e disposição final de resíduos, é relevante e encontra-se em
consonância  com  as  Políticas  Nacional  e  Estadual  de  Resíduos.  A  solução
consorciada possibilita a racionalização dos esforços, a melhoria na prestação dos
serviços,  a  diluição  dos  custos  e  a  gestão  integrada  dos  problemas  sociais  e
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ambientais envolvidos.
Quanto à demanda pela recuperação ambiental dos lixões desativados, salienta-se

que  as  políticas  nacional  e  estadual  de  resíduos  sólidos,  disciplinadas,
respectivamente,  pela Lei  Federal  nº  12.305,  de 2010,  e Lei  nº  18.031,  de 2009,
estabelecem  a  obrigação  do  poder  público  na  recuperação  e  remediação  de
vazadouros,  lixões  e  áreas  degradadas  pela  disposição  inadequada  de  resíduos
sólidos. A remediação a ser implementada e, consequentemente, o tempo necessário
para se atingir a completa inertização da massa de lixo são variáveis, dependendo do
grau  de  comprometimento  da  área,  dos  recursos  financeiros  disponíveis  e  da
concepção adotada.

Cabe ao município, com apoio de assessoria técnica especializada, a elaboração
do respectivo projeto, que deve definir os custos e o cronograma para implementação
das referidas medidas de remediação. Como ações essenciais a serem adotadas,
citam-se a identificação e  o cercamento da  área,  sua conformação topográfica,  a
compactação e o recobrimento de todo o lixo depositado no local com uma camada
de solo impermeável, a execução de um sistema de drenagem superficial para desvio
das águas de chuva da massa de resíduos aterrados e a revegetação da área.

Sugestão: Opinamos pelo acolhimento da proposta nº 3 na forma dos seguintes
encaminhamentos:

- envio ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de pedido de providências para que os gestores municipais das Superintendências
Regionais de Regularização Ambiental - Suprams - estimulem e incentivem a adoção
de  gestão  compartilhada  dos  resíduos  sólidos,  por  meio  de  consórcios
intermunicipais,  principalmente no  caso de municípios  que ainda não dispõem de
destinação adequada dos resíduos sólidos;

- envio de requerimento ao presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM
-,  solicitando  providências  para  orientar  os  municípios  associados  sobre  a
necessidade legal de recuperar e remediar os vazadouros, lixões e áreas degradadas
pela disposição inadequada de resíduos sólidos, de acordo com o disposto na Política
Estadual de Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 2009;

- envio de requerimento à presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
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Feam -, solicitando informações sobre a execução do Programa Minas sem Lixões,
inclusive  sobre  os  esforços  que vêm sendo feitos  e  os  recursos  que vêm sendo
utilizados para a extinção dos lixões e, especificamente, para estímulo à formação de
consórcios intermunicipais para construção de aterros sanitários no Estado.

4)  Proposta  nº  4:  Sugere  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  municípios  se
responsabilizem  pela  restauração,  pela  manutenção  e  pelo  tratamento  de  minas
d’água, rios e córregos, por meio de parcerias e consórcios, através do programa
Bolsa Verde, com trabalho de conscientização da população realizado por estudantes
em espaços públicos, sendo que esses estudantes também plantariam árvores em
regiões determinadas pelo Estado.

Análise:  A preservação  e  conservação  da  vegetação  nativa,  sobretudo  aquela
situada ao longo dos cursos d'água e nascentes, é fundamental para proteção dos
recursos hídricos.

O  programa  Bolsa  Verde  tem  por  objetivo  apoiar  a  conservação  da  cobertura
vegetal nativa em Minas Gerais, mediante pagamento por serviços ambientais aos
proprietários e posseiros que já preservam ou que se comprometem a recuperar a
vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses.

O  programa  foi  instituído  pela  Lei  nº  17.727,  de  2008,  e  regulamentado  pelo
Decreto nº 45.113, de 2009. A prioridade para ingresso no programa é de agricultores
familiares  e  pequenos  produtores  rurais,  mas  também  podem  ser  contemplados
produtores  cujas  propriedades  estejam  localizadas  no  interior  de  unidades  de
conservação e sujeitas à desapropriação.

O incentivo financeiro é proporcional  à dimensão da área preservada,  e recebe
mais  quem  preserva  mais.  Atualmente,  mais  de  3  mil  famílias  estão  inscritas  no
programa.

As  duas  modalidades  previstas  no  Programa  Bolsa  Verde  são  manutenção  e
recuperação da cobertura vegetal nativa. A primeira é uma forma de remuneração
(premiação)  pelos  serviços  ambientais  prestados  pelos  proprietários  e  posseiros
rurais. A segunda visa ao repasse de um montante menor de recursos financeiros e
ao  repasse  de  insumos  para  os  beneficiados  restaurarem,  recomporem  ou
recuperarem a área com espécies nativas.
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O Bolsa Verde tem como fontes de recursos: consignações em leis de natureza
orçamentária,  doações,  convênios  com  agências  de  bacias  ou  entidades
equiparadas,  compensações  pelo  uso  de  recursos  naturais,  além  de  10%  dos
recursos  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  Ambiental  e  Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, e 50%
dos recursos arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à Lei
Florestal Mineira (Lei nº 20.922, de 2013). No entanto, conforme se depreende do
PPAG  2012-2015,  o  Bolsa  Verde  tem  sido  financiado  apenas  pelos  recursos  do
Fhidro.

A despeito  da  relevância  do  Bolsa  Verde  como  importante  ação  de  apoio  ao
produtor  rural  e  de  incentivo  à  preservação  do  meio  ambiente,  vêm  ocorrendo
problemas com relação ao pagamento do benefício.

No dia 6/11/2013, foi realizada na ALMG audiência pública conjunta das Comissões
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial  para  discutir  o  pagamento  do  programa  Bolsa  Verde.  Segundo  os
agricultores presentes, esse pagamento não estava sendo feito adequadamente pelo
Executivo, o que vinha prejudicando as ações de preservação do meio ambiente no
Estado.  O  atraso no pagamento  do  Bolsa  Verde por  parte  do  governo de  Minas
Gerais desacredita as ações ambientais no Estado, gerando desconfianças e grave
retrocesso nas políticas de preservação ambiental.  No PPAG para o ano de 2013,
essa ação teve um valor consignado de 29,5 milhões de reais; no entanto, segundo
reclamação generalizada dos beneficiários ouvidos na audiência pública mencionada,
tais recursos foram contingenciados, sem a execução dos pagamentos devidos. Só
recentemente,  em  início  de  novembro  deste  ano,  foi  anunciada  a  retomada  de
pagamentos, com uma disponibilização total em torno de 6,5 milhões de reais.

Assim sendo, fica evidenciada a existência de uma grande expectativa para que o
programa possa ser de fato implementado de forma eficaz, eficiente e efetiva, bem
como  para  que  o  pagamento  dos  benefícios  seja  feito  de  forma  mais  rápida  e
transparente.

Com relação à necessidade de aumento das ações de conscientização sobre os
benefícios do Bolsa Verde, ressalta-se que esse trabalho vem sendo realizado pelo
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Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  e  pela  Empresa de  Assistência  Técnica  e
Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Emater.  Desde  2010,  vêm  sendo
realizadas  diversas  apresentações,  palestras,  treinamentos  e  capacitações,  com
dupla utilidade. Se por um lado permitem que o Bolsa Verde se torne conhecido em
localidades  nas  quais  o  acesso  das  organizações  governamentais  não  é  tão
constante e, por isso, menos divulgado do que o necessário, por outro permite que as
inquietudes  e  dúvidas  sobre  seu  funcionamento  sejam  sanadas  in  loco e
compartilhadas  posteriormente  com  todos  os  demais  interessados,  por  meio  da
internet.

Salienta-se que a demanda do Parlamento Jovem, com relação ao programa Bolsa
Verde,  encontra-se  em  consonância  com  as  demandas  já  levantadas  por  outros
setores nesta Casa, além de estar em sintonia com os encaminhamentos aprovados
pelos parlamentares mineiros.

Sugestão: Opinamos pelo acolhimento da proposta nº 4 na forma dos seguintes
encaminhamentos:

- envio ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de  pedido  de  providências  para  que seja  regularizado o  pagamento  do  benefício
Bolsa Verde no Estado e sejam aumentados os recursos destinados ao programa;

-  envio  ao  diretor-geral  do  Instituto  Estadual  de Florestas  -  IEF -  de pedido  de
providências para que seja regularizado o pagamento do benefício Bolsa Verde no
Estado e sejam aumentados os recursos destinados ao programa;

- envio ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e ao presidente da
Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Emater  -  de  pedido  de  providências  para  que  sejam  intensificadas  as  ações  de
divulgação e esclarecimentos sobre o programa Bolsa Verde, por meio de palestras,
treinamentos e capacitação dos produtores rurais e agricultores familiares no Estado,
a fim de sensibilizá-los e mobilizá-los para os benefícios do programa.

5) Proposta nº 5: Sugere a alteração da legislação vigente, tornando a água mineral
um recurso hídrico, e não um recurso mineral, sujeito a fiscalização pelo Estado e por
órgão competente (política de recursos hídricos).

Análise:  Os  recursos  hídricos  e  as  águas  minerais  são  tratados  de  forma
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diferenciada  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Enquanto  o  regime  de
aproveitamento das águas minerais é regido especificamente pelo Código de Águas
Minerais  -  CAM -,  Decreto-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.

As  águas  minerais  são  aquelas  provenientes  de  fontes  naturais  ou  de  fontes
artificialmente captadas que possuem composição química ou propriedades físicas ou
físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram
uma ação  medicamentosa.  Atualmente  tem  havido  uma demanda  crescente  pelo
recurso, cenário que se prevê ainda mais acentuado no futuro.

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.

A  exploração  e  o  aproveitamento  das  águas  minerais  devem  ser  efetuados
mediante autorização ou concessão da União. Compete ao Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM - conceder a autorização para pesquisa e realizar a
fiscalização da exploração,  e  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  -  MME -  cabe a
concessão da portaria de lavra.

Já  os  órgãos  gestores  de  recursos  hídricos  e  a  Agência  Nacional  de  Águas,
integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  dos  Recursos  Hídricos,  são
competentes para a gestão desses recursos, conforme estabelece a Lei nº 9.433, de
1997.

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



979
____________________________________________________________________________

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  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.

Esse tema foi discutido na ALMG, tendo sido realizada audiência pública no dia
14/8/2013, no âmbito da Comissão Extraordinária das Águas, no município de São
Lourenço,  voltada  para  a  necessidade  de  se  combater  a  exploração  das  águas
minerais até o seu esgotamento. 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.

A  necessidade  da  gestão  integrada  das  águas  minerais,  portanto,  surge
obrigatoriamente do exercício da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ressalta-se
que a demanda do Parlamento Jovem relativa às águas minerais, além de estar em
consonância com as discussões em pauta pelos parlamentares mineiros e federais,
demonstra grande engajamento dos estudantes, atentos à questões atuais relativas à
proteção das águas minerais.

Sugestão:  Opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  dos
seguintes requerimentos:
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-  ao  presidente  da  Comissão  Especial  do  Código  de  Mineração,  que  está
analisando o Novo Marco Regulatório da Mineração, solicitando seja dada especial
atenção  ao  Projeto  de  Lei  5.807,  de  2013,  para  buscar  a  integração  e  atuação
articulada  entre  órgãos  e  entidades  cujas  competências  se  refiram  aos  recursos
hídricos,  à  mineração  e  ao  meio  ambiente,  no  tocante  a  pesquisa,  alvarás  de
pesquisa e portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou
destinada a fins balneários;

-  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,
solicitando informações acerca da forma como vem ocorrendo a integração entre a
gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, prevista na Resolução do
Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  nº  76,  de  2013,  referente  a  pesquisa,
alvarás de pesquisa e portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável
de mesa ou destinada a fins balneários;

- ao superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - em
Minas  Gerais,  solicitando  informações  acerca  da  forma  como  vem  ocorrendo  a
integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, prevista
na Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 76, de 2013, referente a
pesquisa, alvarás de pesquisa e portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa,
potável de mesa ou destinada a fins balneários.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.868/2013 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Almir Paraca - João Leite.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que sejam intensificadas
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as  ações  de  proteção,  fiscalização  e  recuperação  das  áreas  de  preservação
permanente contíguas às nascentes em todo o Estado, em especial das áreas de
nascentes de mananciais que abastecem os municípios.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, que se promova um aprofundamento dos debates sobre o Projeto de Lei
nº 1.665/2011, que cria o Programa de Captação de Água da Chuva.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido
de providências para que os municípios associados sejam orientados a obedecer aos
parâmetros  mínimos,  dispostos  nas  respectivas  leis  de  uso  e  ocupação  do  solo,
referentes à reserva de área permeável em edificações.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja dada uma atenção especial ao Projeto de Lei nº 4.608/2013, que
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dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis  na
construção civil, para aprofundamento dos debates e exame mais acurado da matéria
em tramitação.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido
de  providências  para  que  os  municípios  associados  sejam  estimulados  a
beneficiarem  com  descontos  no  IPTU  as  edificações  que  tenham  sistemas
sustentáveis,  tais  como coleta  e  reúso de água pluvial,  aquecimento  solar,  coleta
seletiva e área permeável acima do limite disposto em lei.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que  os  gestores
municipais das Superintendências Regionais de Regularização Ambiental - Suprams -
incentivem  a  adoção  da  gestão  compartilhada  de  resíduos  sólidos  por  meio  de
consórcios  intermunicipais,  principalmente  no  caso  de  municípios  que  ainda  não
dispõem de destinação adequada de resíduos sólidos.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido
de  providências  para  que  os  municípios  associados  sejam  orientados  sobre  a
necessidade legal de recuperar e remediar os vazadouros, lixões e áreas degradadas
pela disposição inadequada de resíduos sólidos, de acordo com a Lei nº 18.031, de
2009.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Presidência  da  Fundação  Estadual  do  Meio
Ambiente - Feam - pedido de informações sobre a execução do Programa Minas sem
Lixões,  incluindo  os  esforços  e  os  recursos  que  vêm  sendo  despendidos  para  a
extinção dos lixões e, especificamente, para o estímulo à formação de consórcios
intermunicipais para construção de aterros sanitários 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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  a  regularização  do
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pagamento  do  benefício  Bolsa  Verde no  Estado e  para  o  aumento  dos  recursos
destinados a esse programa.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de
providências para a regularização do pagamento do benefício Bolsa Verde no Estado
e para o aumento dos recursos destinados a esse programa.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -
pedido  de  providências  para  que  sejam  intensificadas  as  ações  de  divulgação  e
esclarecimento sobre o benefício Bolsa Verde, por meio de palestras, treinamento e
capacitação de  produtores  rurais  e  agricultores  familiares  no  Estado,  de  forma  a
sensibilizá-los e mobilizá-los para que se habilitem a receber os  benefícios desse
programa.

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
1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Presidência da Comissão Especial do Código de
Mineração, que está analisando o novo marco regulatório da mineração, pedido de
providências para que se dê especial atenção ao Projeto de Lei nº 5.807/2013, de
modo a se buscar a integração e atuação articulada entre órgãos e entidades cujas
competências se refiram aos recursos hídricos, à mineração e ao meio ambiente, no
tocante  a  pesquisa,  alvarás  de  pesquisa  e  portarias  de  lavra  para  água  mineral,
termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre as ações efetivadas e em
implantação no Estado para a integração entre a gestão de recursos hídricos e a
gestão  de  águas  minerais,  prevista  na  Resolução  nº  76,  de  2013,  do  Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, referente a pesquisa, alvarás de pesquisa e portarias
de lavra para água mineral,  termal,  gasosa,  potável  de mesa ou destinada a fins
balneários.

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

1.868/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Superintendência  do  Departamento  Nacional  de
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Produção Mineral - DNPM - em Minas Gerais pedido de informações sobre as ações
efetivadas e em implantação no Estado para a integração entre a gestão de recursos
hídricos e a gestão de águas minerais,  prevista na Resolução nº 76, de 2013, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, referente a pesquisa, alvarás de pesquisa e
portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a
fins balneários.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.869/2013
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa  em epígrafe, de autoria  dos participantes da 10ª

edição do Parlamento Jovem Minas 2013 - “Cidades sustentáveis: desafios para as
novas gerações”, contém propostas aprovadas para o Documento Final, no âmbito do
subtema "Produção e consumo".

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/11/2013, a matéria foi distribuída a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o
art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame reúne oito propostas aprovadas para o Documento Final da

10ª edição do Parlamento Jovem Minas 2013, no subtema "Produção e consumo", as
quais  enumeramos  a  seguir,  com  a  respectiva  análise  e  sugestões  de  ações
legislativas.

1) Proposta nº 1: Fixação de limite máximo, de acordo com normas definidas pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral-MG,  para  a  produção  e  a  distribuição  de  material  de
campanha eleitoral, com uso obrigatório de papel reciclado, de forma a se evitar o
excesso de poluição visual,  ambiental  e  sonora,  sujeito  a multa em caso de não
cumprimento. O papel reciclado deve ser utilizado também em órgãos públicos, com
exceção de documentos que necessitem ser impressos em papel virgem.

Análise:  A proposta  está  sintonizada  com  as  políticas  nacional  e  estadual  de
resíduos sólidos,  que postulam a gestão  compartilhada dos resíduos,  priorizando,



987
____________________________________________________________________________

pela ordem, as seguintes diretrizes: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento  dos resíduos sólidos  e  disposição final  ambientalmente  adequada dos
rejeitos. Em Minas Gerais, tais diretrizes são acatadas pelas Leis nº 14.128, de 2001,
e nº 18.031, de 2009. A primeira dispõe sobre a Política Estadual sobre Reciclagem
de  Materiais,  e  a  segunda,  sobre  a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos.
Especificamente  com  relação  ao  uso  do  papel  reciclado,  tramita  na  Assembleia
Legislativa o Projeto de Lei nº 1.273/2011, pronto para a ordem do dia no Plenário,
que visa estabelecer, para os órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do  Estado,  a  obrigatoriedade  de  utilizar  papel
reciclado.

Sugestão: Para atender ao item nº 1, propõe-se solicitar:
-  ao presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

aprofundamento do debate em torno do Projeto de Lei nº 1.273/2011, para um exame
mais acurado da matéria durante a tramitação;

- ao Poder Executivo: a regulamentação da Lei nº 14.128, de 2001;
-  ao Tribunal  Regional  Eleitoral  de Minas Gerais:  providências para a edição de

normas  para  a  produção  e  a  distribuição  de  material  de  campanha  eleitoral,
instituindo o uso obrigatório de papel reciclado e formas de se evitar o excesso de
poluição  visual,  ambiental  e  sonora,  prevendo-se  multas  para  os  casos  de  não
cumprimento.

2) Proposta nº 2: Criação de projeto em parceria com fabricantes e distribuidores,
disponibilizando locais  específicos  em áreas urbanas  e rurais,  para  coleta de  lixo
eletrônico a ser destinado de volta aos fabricantes para que estes possam descartá-
los de maneira correta.

Análise:  Conforme  estabelecido  na  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,
disciplinada pela Lei nº 12.305, de 2010, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de alguns tipos especiais de produtos, entre eles os eletroeletrônicos e
seus componentes, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa,  mediante  retorno  dos  produtos  após  o  uso  pelo  consumidor,  de  forma
independente  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de  manejo  dos  resíduos
sólidos.  A  logística  reversa,  conquanto  já  regularizada  para  alguns  produtos,  a
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exemplo  de  pneus,  pilhas,  baterias  e  agrotóxicos,  ainda  não  foi  definida  para  os
eletroeletrônicos. O Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama - já empreende
consultas  para  editar  uma  norma  específica  para  esses  produtos,  prevendo-se
estabelecer um acordo setorial que envolva o titular do serviço público de limpeza
urbana  e  o  setor  empresarial,  com  encargos  para  os  fabricantes,  importadores,
distribuidores e comerciantes.  No nível  estadual,  o  Conselho Estadual  de Política
Ambiental  -  Copam  -  detém  a  competência  para  editar  normas  infralegais  que
regulamentam de forma específica matérias legalmente estatuídas.

O  Parlamento  Mineiro  tomou  a  iniciativa  para  disciplinar  essa  matéria,
incorporando-a à sistemática do processo legislativo, por meio do Projeto de Lei nº
1.060/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes, as distribuidoras e
as  empresas  que  comercializam  aparelhos  televisores  recolhê-los  quando
inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental, e do Projeto de
Lei nº 977/2011, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a reciclagem, o
gerenciamento  e  a  destinação  final  de  lixo  tecnológico.  A  este  último  foram
incorporadas outras proposições que tratam de temas semelhantes.

Sugestão: Dessa forma, propõe-se atender ao item nº 2 por meio de requerimentos
que solicitem:

- à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: aprofundamento
do debate em torno dos Projetos de Lei nº 977/2011 e nº 1.060/2011, para um exame
mais acurado da respectiva matéria durante a tramitação;

- ao Copam: criação de norma infralegal para regulamentar a logística reversa no
âmbito estadual dos resíduos oriundos de produtos eletroeletrônicos.

3) Proposta nº 3: Estudo das regiões do Estado de Minas Gerais para implantação
e  financiamento  de  energia  alternativa  limpa  (fotovoltaica)  nas  vias  públicas,
sobretudo avenidas e praças;  incentivo ao seu uso também nos estabelecimentos
privados,  por  meio  da  redução  de  impostos;  compromisso  pelo  poder  público  de
utilizar,  na implantação de projetos urbanos, trabalhos acadêmicos que contribuam
para o desenvolvimento sustentável do município.

Análise: Em Minas Gerais, a Cemig tem desenvolvido trabalhos pioneiros na área
de energia solar tanto em sua forma fotovoltaica quanto na forma solar térmica. As
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instalações de sistemas de aquecimento de água por coletores solares planos e por
bombas de calor reduzem o consumo de energia elétrica no horário de pico e são
alternativas energéticas para conjuntos habitacionais destinados a famílias de baixa
renda. A energia solar é tida como uma fonte renovável e apresenta-se como uma
boa solução para áreas afastadas e não eletrificadas. A Cemig informa que já teria
instalado,  dentro  do  Programa Luz  para  Todos,  sistemas  de  geração  de  energia
fotovoltaica  em  1.667  residências,  que,  somadas  às  unidades  instaladas  em
programas anteriores, totalizam 2.500, contemplando residências, escolas e postos
de saúde.

Segundo o relatório Balanço Energético do Estado de Minas Gerais, de 2011, da
Cemig, o Estado de Minas Gerais possui condições climáticas muito favoráveis ao
uso  da  energia  solar,  aliando  altos  níveis  de  irradiação  solar  incidente  com
temperaturas  amenas  e  baixa  nebulosidade  nos  meses  de  inverno,  quando  a
demanda de energia para aquecimento de água se torna maior. Em 2010, o Estado já
contava  com  a  instalação  de  1,87  milhão  de  m²  de  coletores  em  Minas,
representando uma capacidade instalada de 1.309MWth (o KWth mostra a potência
térmica  aproveitada),  que corresponde aproximadamente  três  vezes à  capacidade
instalada de geração da usina hidrelétrica de Três Marias (396MW). Desse total, 15%
corresponderiam a instalações de interesse social.

A ampliação desse tipo de energia limpa traz benefícios ambientais ao possibilitar
menor  uso  dos  recursos  hídricos  e  de  combustíveis  térmicos  para  a  geração  de
energia, com seus respectivos impactos ao meio ambiente. Dessa forma, entende-se
como um fator positivo o uso de maior percentual de energia solar em programas
governamentais,  como o Programa 289 do PPAG 2012-2015 -  Universalização do
Acesso à Energia Elétrica no Campo, cujo objetivo é o de universalizar o acesso dos
domicílios, centros comunitários de produção e escolas do meio rural à eletricidade.

Em outra linha de interesse, deve-se destacar que foi sancionada recentemente a
Lei nº 20.849, de 8/8/2013, que institui  a política estadual de incentivo ao uso da
energia solar.  Conforme relatado ao se debater,  no  Parlamento mineiro,  o projeto
original  que  gerou  essa  lei,  a  produção  de  energia  elétrica  por  meio  de  painéis
fotovoltaicos ainda envolve custos elevados. A recente alteração na legislação federal



990
____________________________________________________________________________

permitiria  a  compensação  na  conta  de  luz  do  micro  ou  minigerador  de  energia
(Resolução Normativa  da  Aneel  nº  482,  de  17/4/2012),  reduzindo seu gasto  com
energia, o que demonstra já haver espaço para a implementação em maior escala
dessa tecnologia.

Sugestão: Dessa forma, sugere-se atender ao item 3 com as seguintes solicitações:
-  à Cemig:  ampliação e  maior  abrangência  no  Estado do uso de energia  solar

fotovoltaica em programas governamentais, em especial no âmbito do Programa 289
do PPAG 2012-2015 - Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo;

- ao governador do Estado: empenho para a execução e regulamentação da Lei nº
20.849, de 8/8/2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia
solar.

Sugere-se ainda a realização de estudos voltados para a redução de tributos com
vistas a incentivar a implantação e o financiamento de energias limpas.

4)  Proposta  nº  4:  Implantação,  nos  municípios  mineiros,  do  Índice  de
Desenvolvimento Sustentável - IDS -, tendo como referência o critério de pontuação
do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  no  qual  seriam  analisadas  as
condições de coleta seletiva e reciclagem, a poluição, o uso consciente da água e o
uso de energia renovável; criação do prêmio Cidade Sustentável de Minas Gerais, a
ser conferido à cidade com o melhor programa de sustentabilidade, que receberia do
governo estadual verba para ser utilizada nas áreas de saúde, educação e transporte.

Análise:  O  IBGE  vem  publicando,  desde  2002,  uma  série  de  indicadores  de
desenvolvimento sustentável para o Brasil, com o objetivo principal de disponibilizar
um sistema de informações para o acompanhamento da sustentabilidade do padrão
de desenvolvimento do País. A construção dos indicadores toma como referência as
recomendações  da  Comissão  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  ONU,  com
adaptações  à  realidade  brasileira.  A publicação  impressa,  bianual,  em  sua quinta
edição  (IDS  2012),  relaciona  62  indicadores.  Não  existe,  portanto,  um  índice
específico,  conforme pleiteado,  mas vários  indicadores, que,  em conjunto,  servem
como  base  para  parâmetros  de  sustentabilidade.  Nesse  caso,  trata-de  de  um
conjunto de variáveis  de natureza ambiental,  social,  econômica e institucional.  Os
indicadores são utilizáveis para diferentes enfoques e referem-se desde às emissões
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de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa e à poluição do ar nos
centros  urbanos,  até  às  terras  em  uso  agrossilvipastoril,  às  espécies  extintas  e
ameaçadas  de  extinção,  passando  ainda  por  temas  como  áreas  protegidas,
tratamento de esgoto, taxa de fecundidade, rendimento domiciliar per capita, taxa de
frequência escolar, taxa de alfabetização, consumo de energia  per capita, consumo
mineral per capita, etc.

Sugestão: Dessa forma, tratando-se de um tema ainda a merecer o devido estudo,
sugere-se:

- Encaminhar ofício ao governador do Estado solicitando a implantação do prêmio
Cidade  Sustentável  de  Minas  Gerais,  a  ser  conferido  à  cidade  com  o  melhor
programa de sustentabilidade,  que  receberia  do  governo estadual  verba  para  ser
utilizada nas áreas de saúde, educação e transporte.

5)  Proposta  nº  5:  Oferta  de  cursos  de  qualificação  em  reciclagem  de  óleo  de
cozinha e posterior criação de cooperativas que trabalhem com isso, favorecendo-as
com coletas municipais periódicas, podendo o produto ser revendido.

Análise: Os óleos vegetais e as gorduras animais têm um amplo uso no preparo de
alimentos,  temperos  de  saladas,  além  de  serem  importantes  componentes  de
alimentos. O processo de fritura representa, em geral, um dos mais importantes usos
desse tipo de óleo, em quantidade e distribuição, e seus resíduos têm gerado uma
série de problemas ambientais, como eutrofização das águas, mau funcionamento da
rede pluvial ou de esgotos, inclusive com sobrecargas às estações de tratamento de
esgoto. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal  -
Abiove -, somente a produção brasileira de óleo de soja em 2008 foi de cerca de seis
bilhões de litros. A reciclagem de óleo é uma medida de tratamento plausível e pode
gerar dividendos econômicos, com a produção de biocombustíveis e de material para
ração e adubos, a partir de sobras dos resíduos agregados, o que tem despertado o
interesse  do  setor  privado,  a  exemplo  da  empresa  Recóleo,  que  atua  de  forma
destacada em Belo Horizonte. Os gestores municipais e estaduais não devem ignorar
o papel que o setor público pode desempenhar para estimular as diversas fases da
reciclagem desse material, que incluem a captação de clientes fornecedores, rotas de
coletas e de transporte, processamento e venda dos produtos reciclados, bem como
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o  descarte  adequado  de  todos  os  resíduos  sólidos  e  líquidos  gerados  no  seu
processo de beneficiamento.

No Estado, é recente a edição da Lei nº 20.011, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe
sobre a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de
origem vegetal ou animal de uso culinário.  Essa lei  estabelece os objetivos dessa
política, com diretrizes para prevenção de riscos ambientais e ações do setor público
e  estímulos  à  atividade  econômica  e  social,  previsão  de  linhas  de  crédito  e
campanhas educativas.

Sugestão: Dessa forma, para atender à solicitação desse item, sugere-se:
-  Encaminhar  ofício  ao  governador  do  Estado  reiterando  a  necessidade  de

regulamentação e aplicação das disposições previstas pela Lei nº 20.011, de 5 de
janeiro  de  2012,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de  coleta,  tratamento  e
reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário;

-  Encaminhar  ofício  à  Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,  solicitando
empenho para estimular os municípios a incorporarem o tema da reciclagem de óleos
vegetais nos planos municipais de gestão integrada de resíduos.

6) Proposta nº 6. Implementação, em áreas pertencentes aos municípios, de hortas
e viveiros de mudas, cultivadas com o uso de adubos orgânicos e compostagem,
sendo cuidados por pessoas que estejam cumprindo penas alternativas (prestação de
serviços comunitários) e egressos, com doação dos produtos a pessoas carentes que
auxiliem na produção e cultivo, ou direcionados para reflorestamento e recuperação
de áreas degradadas, ou para a geração de renda visando a manutenção da própria
área.

Análise: As penas alternativas, que substituem a pena privativa de liberdade, evitam
encarceramento de delinquentes em infrações de menor e médio potencial ofensivo,
com base na reforma do Código Penal de 1984, ampliada pela Lei 9.714, de 1998. A
prisão, embora necessária em geral, tem suas falhas como meio de reinserção do
indivíduo  na  sociedade,  em  razão  das  superpopulações,  da  promiscuidade  e
desrespeito para com o ser humano e da falta de programa de acompanhamento ou
aconselhamento  como medida de reinserir  o  preso na comunidade.  A reforma do
Código Penal estatuiu, de forma inovadora, penas restritivas de direito que consistem
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em prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitações
de fim de semana. A proposta em análise volta-se para a outra ponta da questão, ou
seja, a necessidade de se disponibilizar um espaço adequado e compatível com os
interesses da sociedade para a execução desse tipo de penalidade.  A medida se
coaduna  com  os  objetivos  da  educação  ambiental  e  social  pautada  pela  política
ambiental, que preconiza um meio ecologicamente equilibrado, direito de todos, pelo
qual impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo.

Sugestão: Dessa forma sugere-se atender ao item 6, encaminhando-se ofício:
- à AMM: com solicitação para que, no âmbito das políticas públicas municipais,

sejam realizados programas e ações para o desenvolvimento de hortas e viveiros de
mudas,  cultivadas  com  o  uso  de  adubos  orgânicos  e  compostagem,  nos  quais
trabalhem pessoas em cumprimento de pena alternativa de prestação de serviços
comunitários, e cujos produtos sejam doados a pessoas carentes que auxiliem na
produção e  cultivo,  ou  direcionados para  reflorestamento  e  recuperação de áreas
degradadas, ou ainda para geração de renda visando à manutenção da própria área.

- ao governador do Estado de Minas Gerais: com solicitação para que, no âmbito
das políticas públicas estaduais, sejam realizados programas e ações que estimulem
a implementação de hortas e viveiros de mudas, cultivadas com o uso de adubos
orgânicos e compostagem, nos quais trabalhem pessoas em cumprimento de pena
alternativa de prestação de serviços comunitários, e cujos produtos sejam doados a
pessoas  carentes  que  auxiliem  na  produção  e  cultivo,  ou  direcionados  para
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, ou ainda para geração de renda
visando à manutenção da própria área.

7) Proposta nº 7: Disponibilização para as escolas, pelo governo, de livros didáticos
produzidos  com  papel  reciclado,  devendo  os  livros  já  utilizados  ser  recolhidos  e
reutilizados para a fabricação desses novos.

Análise:  No nível  nacional,  várias  instituições  e  programas na área educacional
lidam com uma ampla distribuição de material e livros didáticos, com destaque para:

Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE: promove o incentivo à leitura e o
acesso à cultura para alunos e professores, por meio da distribuição de acervos de
obras de literatura,  de pesquisa  e  de referência,  contemplando desde as escolas
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públicas de educação infantil até as de ensino fundamental e médio. Em 2013, foram
distribuídas cerca de 6.700.000 obras literárias a mais de 50 mil escolas do ensino
fundamental e 18 mil e oitocentas do ensino médio em todo o país.

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD: subsidia o trabalho pedagógico dos
professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da
educação básica. Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação  -  MEC  -
publica  o  Guia  de  Livros  Didáticos com  resenhas  das  coleções  consideradas
aprovadas,  o  qual  é  encaminhado  às  escolas,  que  escolhem,  entre  os  títulos
disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político-pedagógico.

No Estado, a Secretaria de Estado da Educação executa programas nessa área em
parceria com o governo federal, que já atingiu a universalização na distribuição de
livros didáticos para todos os níveis de ensino.

Sugestão: Dessa forma, sugere-se encaminhar ofício:
- ao Ministério de Educação, solicitando que, nos programas federais de distribuição

de livros didáticos para as redes escolares de ensino público, sejam utilizados livros
produzidos com papel reciclado, e que se estimule o recolhimento, a reutilização e
reciclagem dos livros já utilizados.

8) Proposta nº 8: Redução de impostos sobre produtos sustentáveis, tendo em vista
estimular  a  compra  e  venda  desses  produtos,  a  fim  de  gerar  menos  impacto
ambiental e diminuir a extração dos recursos naturais.

No Estado de Minas Gerais,  a questão da reciclagem de materiais tem sido de
interesse  do  legislador,  embora  na  prática  ainda  não  se  tenham  concretizado
instrumentos  que pudessem dar  um impulso  à  indústria  da  reciclagem,  o  que se
constata  pelos  baixos  índices  de  materiais  reciclados  advindos  dos  resíduos
coletados. Em 2001, o Estado passou a contar com a Lei nº 14.128, que dispõe sobre
a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os instrumentos econômicos
e financeiros aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos, que objetiva incentivar o uso,
a  comercialização  e  a  industrialização  de  materiais  recicláveis,  tais  como  papel
usado,  aparas  de  papel  e  papelão;  sucatas  de  metais  ferrosos  e  não  ferrosos;
plásticos, garrafas plásticas e vidros; entulhos de construção civil e outros resíduos
sólidos e líquidos, urbanos e industriais, passíveis de reciclagem.
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Para que essa política funcione, há que executar as diretrizes e objetivos definidos
na lei, que postulam o apoio do Estado à criação de centros de prestação de serviços
e  de  comercialização,  distribuição  e  armazenagem  de  material  reciclável,  como
também o incentivo  à criação de distritos  industriais  voltados  para a  indústria  de
reciclagem de materiais e o desenvolvimento ordenado de programas municipais de
reciclagem  de  materiais.  Entende-se,  pois,  como bastante  razoável  a  adoção  de
medidas,  como  expressa  o  item  8,  de  redução  de  impostos  sobre  produtos
sustentáveis, tendo em vista estimular a compra e venda desses produtos. É um tema
complexo,  pelas  implicações  econômicas  vigentes  em  questões  tributárias  que
interligam os interesses de vários estados. À semelhança do que já existe em outros
estados, como é o caso de São Paulo, pode-se pleitear que o governo de Minas
Gerais  introduza,  por  meio de  decreto específico,  o diferimento  do pagamento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
relativo a operações com embalagens industriais usadas (entre as quais tambores
metálicos,  bombonas  e  contêineres  plásticos),  e  outros  materiais  recicláveis  que
sirvam de matéria-prima para outros produtos, para o momento em que ocorrer a
saída da mercadoria resultante de reciclagem. Ressalta-se que em Minas, por força
do art. 32-A, III, da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado  de  Minas  Gerais,  o  Poder  Executivo  é  autorizado  a  conceder  crédito
presumido do ICMS, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento,
ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  de  embalagem  de  papel  e  de  papelão
ondulado, de papel  destinado à fabricação de embalagem de papel  e de papelão
ondulado,  destinadas  a  contribuinte  do  imposto,  de  forma  que  a  carga  tributária
resulte em, no mínimo, 3,5%.

Sugestão: Dessa forma, sugere-se atender à proposta nº 8, com o encaminhamento
de ofício:

- ao governador do Estado, com solicitação para que regulamente a Lei nº 14.128,
que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Reciclagem  de  Materiais  e  sobre  os
instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos, e
baixe decreto específico instituindo o diferimento do pagamento do ICMS relativo a
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operações com embalagens usadas e outros materiais recicláveis, objetos da referida
lei,  que sirvam  de matéria-prima para  outros  produtos,  para  o  momento  em  que
ocorrer a saída da mercadoria resultante da reciclagem.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.869/2013 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Almir Paraca - João Leite.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja aprofundado o debate em torno do Projeto de Lei nº 1.273/2011,
para um exame mais acurado da matéria durante a tramitação.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
regulamentação da Lei nº 14.128, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de
reciclagem de materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis
à gestão de resíduos sólidos.

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
1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais pedido de providências para a edição, observada a legislação pertinente, de
normas  sobre  produção  e  distribuição  de  material  de  campanha  eleitoral  que
instituam o uso obrigatório de papel reciclado, estabeleçam mecanismos para evitar o
excesso de poluição visual, ambiental e sonora e imponham multas para os casos de
descumprimento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja aprofundado o debate em torno dos Projetos de Lei nº 977, de 2011,
e  nº  1.060,  de  2011,  que  dispõem,  respectivamente,  sobre  as  diretrizes  e
procedimentos  para  a  reciclagem,  o  gerenciamento  e  a  destinação  final  de  lixo
tecnológico  e  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  fabricantes,  as  distribuidoras  e  as
empresas que comercializam aparelhos televisores a recolhê-los quando inutilizados,
dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Política
Ambiental - Copam - pedido de providências para a criação de norma infra-legal que
regulamente,  no  âmbito  estadual,  a  logística  reversa  dos  resíduos  oriundos  de
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produtos eletroeletrônicos.
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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado ao presidente da Companhia Energética de Minas
Gerais  -  Cemig  -  pedido  de  providências  para  ampliação,  no  Estado,  do  uso de
energia solar fotovoltaica em programas governamentais, em especial no Programa
289 do PPAG 2012-2015 - Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
regulamentação da Lei  nº 20.849, de 8 de agosto de 2013,  que institui  a  política
estadual de incentivo ao uso da energia solar.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
realização de estudos sobre redução de tributos  que incentive  a implantação e o
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financiamento de energias limpas 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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
implantação do prêmio "Cidade Sustentável  de Minas Gerais",  a  ser  conferido  ao
município  com  o  melhor  programa  de  sustentabilidade,  que  fará  jus  a  verba,
concedida pelo governo estadual, para as áreas de saúde, educação e transporte.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
regulamentação e aplicação da Lei nº 20.011, de 2012, que dispõe sobre a política
estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou
animal, de uso culinário.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao presidente da Associação Mineira de Municípios -
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AMM - pedido de providências para estimular municípios a incorporarem o tema da
reciclagem de óleos vegetais nos planos municipais de gestão integrada de resíduos.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao presidente da Associação Mineira de Municípios -
AMM  -  pedido  de  providências  para  que  incentive  os  municípios  a  realizarem
programas e ações para desenvolvimento de hortas e viveiros de mudas cultivadas
com uso de adubos orgânicos e compostagem, nos quais trabalhem pessoas que
cumprem penas alternativas de prestação de serviços comunitários, e cujos produtos
sejam:  a)  doados  a  pessoas  carentes  que  auxiliem  na  produção  e  cultivo;  b)
direcionados para reflorestamento e recuperação de áreas degradadas; ou c) para
geração de renda visando à manutenção da área de cultivo.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao governador  do  Estado,  pedido  de  providências
para que inclua no âmbito das políticas públicas estaduais programas e ações para
desenvolvimento  de  hortas  e  viveiros  de  mudas  cultivadas  com  uso  de  adubos
orgânicos  e  compostagem,  nos  quais  trabalhem  pessoas  que  cumprem  penas
alternativas  de  prestação  de  serviços  comunitários,  e  cujos  produtos  sejam:  a)
doados a pessoas carentes que auxiliem na produção e cultivo; b) direcionados para
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas; ou c) para geração de renda
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visando à manutenção da área de cultivo.
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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências
para utilização de papel  reciclado na produção de livros  didáticos distribuídos por
programas federais  e para  estímulo  a  recolhimento,  reutilização e  reciclagem dos
livros usados.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
a regulamentação da Lei nº 14.128, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de
reciclagem de materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis
à gestão de resíduos sólidos.

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

1.869/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com
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vistas  ao  diferimento  do  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, incidente sobre operações
com embalagens usadas e outros materiais recicláveis que sirvam de matéria-prima
para  outros  produtos,  para  o  momento  da  saída  da  mercadoria  resultante  da
reciclagem.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.870/2013
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 1.870/2013, de autoria dos participantes da 10ª

edição do Parlamento Jovem de Minas 2013 - “Cidades sustentáveis: desafio para as
novas gerações”, contém cinco propostas contidas no documento final do evento, no
âmbito do subtema 3 - “Gestão do espaço urbano e rural”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/11/2013, a matéria foi distribuída a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, combinado com o
art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame contém cinco propostas apresentadas pelos participantes -

jovens do ensino médio - do Parlamento Jovem de Minas 2013, que debateu o tema
“Cidades sustentáveis: desafio para as novas gerações”. O referido tema foi dividido
em  três  subtemas  -  “Uso  e  conservação  das  águas”,  “Produção  e  consumo”  e
“Gestão do espaço urbano e rural” -, que foram discutidos em duas etapas. A primeira
delas aconteceu nos 18 municípios participantes, sob a coordenação das câmaras
municipais, e a segunda, nesta Assembleia, com a presença de representantes de
todos os municípios participantes.

Dos debates nos municípios surgiram propostas que foram trazidas e analisadas
pelos  estudantes  durante  a  etapa  estadual.  A  proposição  que  ora  analisamos
compreende as propostas apresentadas no subtema “Gestão do espaço urbano e
rural”. Esse subtema abordou a ocupação do espaço das cidades e do campo, bem



1003
____________________________________________________________________________

como o acesso da população ao conjunto do espaço.
A primeira proposta contida na proposição em análise trata do calçamento das vias

públicas  e  do  asfalto  utilizado  nas  estradas  do  Estado.  No  que  se  refere  ao
calçamento, sugere-se que seja priorizado o uso de material que permita a infiltração
de água no solo. Com relação ao asfalto utilizado nas estradas, a sugestão é que
sejam  utilizados  pneus  usados  em  sua  composição,  dada  a  propriedade
permeabilizante desse material.  Para tanto,  segundo a  proposta,  tal  especificação
deveria ser prevista em todas as licitações públicas do Estado.

Relativamente  a  essa  matéria,  tramitou  nesta  Casa  projeto  de  lei  que  foi
transformado  em  norma  jurídica  -  Lei  nº  18.719,  de  2010,  que  dispõe  sobre  a
utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos
inservíveis.  De  acordo  com  essa  lei,  na  construção  e  na  recuperação  de  vias
públicas,  o  Estado  utilizará  preferencialmente  massa  asfáltica  produzida  com
borracha de pneumáticos inservíveis, observados os percentuais de mistura definidos
em  norma  técnica  de  engenharia.  Para  viabilizar  tal  utilização  preferencial  de
pneumáticos  inservíveis,  a  norma  previu  ainda  que  os  processos  licitatórios  que
envolvam a utilização de asfalto devem conter essa determinação.

A quantidade  de  pneus  descartados  hoje  em dia  é  enorme e  constitui  um dos
grandes problemas ambientais modernos. Existem estimativas de que no Brasil, a
cada ano, são descartados mais de 30 milhões de pneus, a par da existência de um
passivo  de  cerca  de  300  milhões  de  carcaças  dispostas  de  modo  inadequado.
Evidencia-se,  portanto, a necessidade de se implantar  uma política de reciclagem
desse material.

Tendo em vista a importância da proposta, sugerimos o seu acolhimento na forma
de requerimento à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, ao secretário de
Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas  e  ao  diretor-geral  do  Departamento  de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, solicitando informações acerca
da aplicação da Lei nº 18.719, de 2010, que dispõe sobre a utilização, pelo Estado,
de  massa  asfáltica  produzida  com  borracha  de  pneumáticos  inservíveis,  e,
especificamente,  sobre  o  número  de  procedimentos  licitatórios  que  envolvem  a
utilização de asfalto nos quais foi dada preferência à massa asfáltica produzida com
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borracha de pneumáticos inservíveis  desde a  publicação da lei  e,  ainda,  sobre o
percentual de utilização desse tipo de massa asfáltica no total de massa asfáltica
utilizada no Estado no mesmo período.  Por  fim, se verificada a não utilização de
massa  asfáltica  produzida  com  borracha  de  pneumáticos  inservíveis  no  período
citado, sejam informados a esta Casa os possíveis motivos da não observância do
disposto na lei.

No  que  diz  respeito  ao  calçamento  de  vias  públicas,  trata-se  de  serviço  de
competência  municipal.  No entanto,  em que pese o  fato  de  ser  competência  dos
municípios, é de suma importância  a preocupação com a permeabilidade do solo
urbano  trazida  pelos  participantes  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  2013.  A
permeabilidade do solo auxilia a reter a água da chuva, evitando a inundação das
ruas e a sobrecarga dos dutos de drenagem pluvial da cidade e contribuindo para a
realimentação do lençol freático.

Assim sendo, sugerimos o envio de ofício ao presidente da Associação Mineira de
Municípios  -  AMM  -,  solicitando  sejam  envidados  esforços  junto  aos  municípios
mineiros para incentivar a utilização de materiais que permitam a infiltração de água
no solo quando do calçamento das vias públicas.

A segunda proposta apresentada pelo Parlamento Jovem de Minas 2013 aborda a
questão da estruturação e da qualificação dos serviços públicos - saúde, educação,
lazer e apoio à agricultura familiar por meio de cursos técnicos - no meio rural.  O
objetivo seria facilitar a vida dos habitantes da zona rural que precisam se deslocar
para os centros urbanos em busca de atendimento nos órgãos públicos, os quais, em
sua maioria,  já  estão  superlotados com o  atendimento dos moradores das  zonas
urbanas.

No  que  se  refere  ao  apoio  à  agricultura  familiar,  o  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 contém um programa denominado Assistência
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar, que busca viabilizar e facilitar o
acesso  dos  agricultores  familiares  aos  instrumentos  de  apoio  à  produção,
transformação  e  distribuição  de  produtos  agropecuários.  Por  sua  vez,  a
implementação de serviços de educação e de saúde obedece à estruturação de cada
uma dessas políticas e passa ainda pelo envolvimento de todos os entes federados.
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No caso específico da política pública de educação, as escolas são instaladas de
acordo com a demanda e, por meio de convênio entre o Estado e os municípios, é
fornecido transporte para que os estudantes frequentem as aulas.

Aos municípios cabe ainda prestar a chamada atenção básica ou primária. Ele é o
principal responsável pela gestão da rede de serviços de saúde e, por conseguinte,
pela prestação direta da maioria das ações e programas de saúde. As unidades de
atendimento são construídas de acordo com a demanda, e o município é responsável
ainda  pelo  transporte  de  pacientes  para  tratamento  em  outras  localidades,  caso
necessário. Além disso, cabe citar a existência do programa Saúde da Família, do
Ministério  da  Saúde,  entendido  como uma  estratégia  de  reorientação  do  modelo
assistencial e operacionalizada por meio de equipes multiprofissionais em unidades
básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.

Outro  programa  do  Ministério  da  Saúde  voltado  para  o  atendimento  das
comunidades rurais é o Unidade Odontológica Móvel - UOM -, que objetiva prestar
serviços  odontológicos  para  as  populações  que  apresentam  maior  dificuldade  de
acesso aos serviços de saúde bucal, localizados predominantemente na zona rural.

Vê-se assim que já estão sendo executados programas que buscam melhorar a
infraestrutura no campo nas áreas citadas. No entanto, a proposta dos estudantes
participantes do Parlamento Jovem 2013 demonstra que não há a percepção, por
parte  dos  jovens,  de  que esses  serviços  estejam ao alcance dos  moradores das
comunidades rurais. Dessa forma, sugere-se o encaminhamento de requerimento à
Secretaria de Estado de Governo - Segov -, solicitando seja elaborada uma estratégia
de comunicação com as comunidades rurais, para informar seus habitantes sobre a
prestação de serviços de saúde, educação, lazer  e apoio à agricultura familiar  na
região, e sobre a forma de acessar esses serviços.

A terceira  proposta  trata  da  manutenção  e  da  criação  de  praças,  respeitada  a
necessidade de permeabilidade do solo e instalação de ciclovias.

No segundo  semestre  do  ano  de  2013,  a  Assembleia  realizou  o  fórum técnico
Mobilidade Urbana - Construindo Cidades Inteligentes, com o objetivo de encontrar
soluções para os problemas de mobilidade urbana que afetam as cidades. O uso de
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bicicletas  como alternativa  ao  transporte  motorizado  foi  um  dos  temas  levados  a
debate. Isso porque a opção pelo automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do
século  XX  à  necessidade  de  circulação,  levou  à  paralisia  do  trânsito,  além  dos
problemas ambientais de poluição atmosférica e de ocupação do espaço público. A
discussão sobre o uso de bicicletas é oportuna, uma vez que a Lei Federal nº 12.587,
de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, obriga
os municípios com mais de 20.000 habitantes a elaborarem planos de mobilidade
urbana até 2015.

Ocorre que, assim como o calçamento das vias públicas, a criação e a manutenção
de praças e de  ciclovias  também são matérias  de  competência  municipal.  Dessa
forma,  sugerimos  o  envio  de  ofício  ao  presidente  da  Associação  Mineira  de
Municípios - AMM -, solicitando que oriente os municípios a priorizarem o transporte
por  meio de bicicletas quando da edição do seu Plano de Mobilidade Urbana, na
forma da Lei Federal nº 12.587, de 2012.

A proposta número quatro solicita a criação, pelo governo estadual, de grupos de
estudo  para  viabilizar  a  implementação  de  usinas  em  aterros  sanitários  visando
transformar o gás metano em energia elétrica. Tem-se que o inevitável esgotamento
de reservas de combustíveis fósseis no futuro e a procura crescente por combustíveis
alternativos  e  ambientalmente  sustentáveis  levaram  ao  desenvolvimento  das
tecnologias de aproveitamento energético dos resíduos.

O biogás é formado pela decomposição de resíduos orgânicos depositados nos
aterros e tem como um dos seus principais componentes o gás metano (CH4). O gás
metano  é  uma  importante  fonte  de  energia  e  um  dos  gases  que  contribuem
significativamente  para  o  efeito  estufa,  fenômeno  que  tem  sido  foco  de  grandes
discussões e tratados internacionais devido ao elevado potencial de alterar o sistema
climático do planeta.  Assim  sendo,  além de colaborar na redução da emissão de
gases do efeito estufa, o uso do biogás produzido nos aterros sanitários contribui para
a otimização da matriz energética com a utilização de um combustível renovável.

Um dos instrumentos econômicos da Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei nº
18.031, de 2009 - é o estabelecimento de incentivos fiscais, financeiros e creditícios
destinados a atividades que adotem medidas de não geração, redução de geração,
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reutilização,  reaproveitamento,  reciclagem,  geração  de  energia,  tratamento  ou
disposição final de resíduos sólidos. Além disso, a Lei nº 14.128, de 2001, que dispõe
sobre  a  política  estadual  de  reciclagem  de  materiais,  determina  que  o  Estado,
observadas as políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, ou
por  meio  de  incentivos  creditícios,  atuará  com  vistas  a  estruturar  linhas  de
financiamento  para  atender  prioritariamente  a  iniciativas  de  aproveitamento
energético de resíduos sólidos orgânicos de origem urbana e rural.

O Banco de Desenvolvimento  de  Minas Gerais  -  BDMG -  conta  com linhas de
financiamento  para  municípios,  entre  elas  o  BDMG  Saneamento,  que  financia
projetos de municípios, empresas públicas e consórcios intermunicipais relacionados
a sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e ainda projetos
ligados  à  gestão  de  resíduos  sólidos  urbanos.  Entre  os  projetos  financiáveis  na
categoria de resíduos sólidos urbanos estão incluídos os sistemas de captura, coleta
e incineração de gases de aterros sanitários, incluindo a geração de energia elétrica a
partir dos gases coletados.

Diante do exposto, e de forma que a Assembleia possa monitorar e contribuir para o
aprimoramento  das  políticas  públicas,  sugere-se  o  envio  de  ofício  ao  BDMG,
solicitando informações sobre o número de projetos relativos à adequada disposição
dos  resíduos  sólidos  urbanos  financiados  pelo  BDMG  Saneamento  desde  a  sua
criação,  especificando  quantos  desses  projetos  envolvem  a  geração  de  energia
proveniente do gás metano.

Além  disso,  a  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente  -  Feam  -,  por  meio  do
programa Minas sem Lixões, busca apoiar os municípios no atendimento às normas
de gestão adequada de resíduos sólidos urbanos definidas pelo Conselho Estadual
de  Política  Ambiental  -  Copam.  Sugerimos,  assim,  seja  encaminhado  pedido  de
informações  à  entidade  acerca  das  ações  que  vêm  sendo  empreendidas  pelo
governo do Estado para incentivar a produção de energia em aterros sanitários.

Por  fim,  a última proposta apresenta a ideia de criação da olimpíada Educação
Consciente É Natureza Viva - Educonviva - na rede estadual de ensino. Para tanto, as
escolas devem trabalhar com os alunos a elaboração de projetos ambientais a serem
implementados na escola, no município ou no Estado. A disputa seria, inicialmente,
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entre as escolas estaduais do município e, posteriormente, as escolas vencedoras
participariam de uma etapa estadual no Município de Belo Horizonte. Foi sugerido
ainda  que  a  escola  vencedora  da  Educonviva,  bem  como os  alunos  autores  do
projeto vencedor, recebessem prêmios do Estado.

Tem-se  que  a  Lei  Federal  nº  9.795,  de  1999,  que  dispõe  sobre  a  educação
ambiental, determina que ela é um componente essencial e permanente da educação
nacional,  devendo  estar  presente,  de  forma  articulada,  em  todos  os  níveis  e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Ainda de acordo
com a legislação supracitada, para a efetivação da Política Nacional de Educação
Ambiental,  cabe  ao  poder  público  definir  políticas  públicas  que  incorporem  a
dimensão ambiental e promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino.

Assim,  entendemos  que  a  sugestão  do  Parlamento  Jovem  de  Minas  2013,  de
criação de uma espécie de olimpíada ambiental entre as escolas estaduais, vai ao
encontro  dos  objetivos  estabelecidos  pela  legislação  federal  no  que  se  refere  à
educação  ambiental.  Além  disso,  a  iniciativa  pode  contribuir  para  a  educação
ambiental  não formal  -  ações  e práticas voltadas à  sensibilização da coletividade
sobre as  questões ambientais  -  na medida  em que tem potencial  de envolver  as
famílias dos estudantes e os demais cidadãos dos municípios.

Diante  disso,  opinamos  pelo  encaminhamento  da  sugestão  à  Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental de Minas Gerais - Ciea-MG -, ao secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à secretária de Estado
de Educação.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
requerimentos com pedidos de informação e de providências aos órgãos citados no
decorrer desta fundamentação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.870/2013 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 20 de março de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Almir Paraca - João Leite.
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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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado à secretária  de Estado de Planejamento e Gestão
pedido  de  informações  sobre:  a)  o  número  de  procedimentos  licitatórios  que
envolvam a utilização de asfalto nos quais foi  dada preferência à massa asfáltica
produzida com borracha de pneumáticos inservíveis desde a publicação da Lei  nº
18.719,  de  2010,  que dispõe sobre  a  utilização,  pelo  Estado,  de  massa asfáltica
produzida com borracha de pneumáticos inservíveis;  b)  o percentual  de utilização
desse tipo de massa asfáltica em relação ao total  de massa asfáltica utilizada no
Estado no mesmo período; c) os possíveis entraves à aplicação da referida lei.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Transporte  e  Obras
Públicas pedido de informações sobre: a) o número de procedimentos licitatórios que
envolvam a utilização de asfalto nos quais foi  dada preferência à massa asfáltica
produzida com borracha de pneumáticos inservíveis desde a publicação da Lei  nº
18.719,  de  2010,  que dispõe sobre  a  utilização,  pelo  Estado,  de  massa asfáltica
produzida com borracha de pneumáticos inservíveis;  b)  o percentual  de utilização
desse tipo de massa asfáltica em relação ao total  de massa asfáltica utilizada no
Estado no mesmo período; c) os possíveis entraves à aplicação da referida lei.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  do  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedido de informações sobre: a) o número de
procedimentos licitatórios que envolvam a utilização de asfalto  nos quais  foi  dada
preferência à massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis
desde a publicação da Lei nº 18.719, de 2010, que dispõe sobre a utilização, pelo
Estado, de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis; b) o
percentual de utilização desse tipo de massa asfáltica em relação ao total de massa
asfáltica utilizada no Estado no mesmo período; c) os possíveis entraves à aplicação
da referida lei.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido
de  providências  para  incentivar  os  municípios  mineiros  a  utilizar  materiais  que
permitam a infiltração de água no solo quando do calçamento das vias públicas.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
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regimentais,  seja  encaminhado  à Secretaria  de  Estado  de  Governo  pedido  de
providências  para  a  elaboração  de  uma  estratégia  de  comunicação  com  as
comunidades rurais do Estado, para informar seus habitantes sobre a prestação de
serviços de saúde, educação, lazer e apoio à agricultura familiar na região e sobre a
forma de acessar esses serviços.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios - AMM - pedido
de  providências  para  orientar  municípios  a  priorizar  o  transporte  por  meio  de
bicicletas em seus planos de mobilidade urbana, exigidos pela Lei Federal nº 12.587,
de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Fundação  Estadual  do  Meio
Ambiente - Feam - pedido de informação sobre as ações do Estado para incentivo à
produção de energia em aterros sanitários.

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
1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  presidente  do  Banco  de  Desenvolvimento  de
Minas Gerais  -  BDMG - pedido de informações sobre o número de projetos para
adequada  disposição  de  resíduos  sólidos  urbanos  financiados  pela  linha  de
financiamento BDMG Saneamento, desde a sua criação, e o percentual deles que
envolvem geração de energia proveniente do gás metano.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja encaminhado à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
de Minas Gerais - Ciea-MG - pedido de providências para que analise a proposta de
criação, na rede estadual de ensino, da olimpíada Educação Consciente É Natureza
Viva - Educonviva -, acompanhado da proposta do Parlamento Jovem sobre o tema.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que analise a proposta de
criação, na rede estadual de ensino, da olimpíada Educação Consciente É Natureza
Viva - Educonviva -, acompanhado da proposta do Parlamento Jovem sobre o tema.

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

1.870/2013,  do  Parlamento  Jovem  de Minas  2013,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de
providências para que analise a proposta de criação, na rede estadual de ensino, da
olimpíada Educação Consciente É Natureza Viva - Educonviva -, acompanhado da
proposta do Parlamento Jovem sobre o tema.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
André Quintão, presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2014

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014

Às  17h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Lamac,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente
deputado Paulo Lamac, 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 o Projeto de Lei nº 3.730/13, que altera a Lei nº 13.317, que contém
o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que prevê que os banheiros públicos
ou de uso público individuais e coletivos utilizem sistemas que dispensem o uso das
mãos pelos seus usuários, evitando a contaminação por bactérias e outros agentes
causadores de doenças. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Jocely Caetano Borges, gerente de Vigilância Sanitária Municipal
de  Belo  Horizonte;  Adriana  Carla  de  Miranda  Magalhães,  assessora  da  Diretoria
Assistencial  da  Fhemig;  Ângela  Ferreira  Vieira  e  o  Sr.  Daniel  Porto  Pessoa,
assessores, representando a Sra. Maria Goretti Martins de Melo, superintendente de
Vigilância  Sanitária  Estadual,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais e, 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, 21 de março de 2014.
Paulo Lamac, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.278/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei no 5.041/2010, tem por objetivo declarar de
utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -
com sede no Município de Minas Novas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/4/2011  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.278/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - com sede no Município de Minas
Novas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão discriminados 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 mencionada associação (com alteração
registrada em 11/12/2013), o art. 67 determina que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere ou assistencial, com
personalidade jurídica, sede e atividade no Município de Minas Novas, ou a entidade
pública; e o art. 69 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.

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

Projeto de Lei nº 1.278/2011 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.833/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Grupo Cidadão Caxambuense,
com sede no Município de Caxambu.

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 3.833/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Grupo Cidadão Caxambuense, com sede no Município de Caxambu, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
promoção social integral da população de Caxambu.

Com esse propósito,  a instituição busca mobilizar a comunidade para ações no
âmbito  da  educação,  da  cultura  e  do  meio  ambiente,  além  de  atuar,  de  forma
supletiva, em colaboração com o poder público, quando necessário. .

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade de Caxambu, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.833/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.510/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Oasis de Assistência Social, com sede no Município de
Belo Horizonte.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/9/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.510/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Oasis de Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  27
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
pessoa  jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
Público  -  Oscip  -,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que  tenha,
preferencialmente, o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 4.510/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.702/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de
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utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no  Município  de
Itabirito.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.702/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa Lar de Itabirito, com sede no Município de Itabirito.
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. 10, § 2º, que as
atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
resultados, dividendos, bonificações, participações, parcelas do patrimônio ou outras
vantagens;  e,  no  art.  40,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.702/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.882/2014
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 de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de
Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci.

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

Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a
promoção de ações nas áreas cultural, desportiva e de saúde.

Para  isso  a  instituição  promove  encontros  e  atividades  culturais  e  artísticas,
fomenta ações voltadas ao desenvolvimento da prática esportiva e realiza palestras e
outros eventos destinados a esclarecer a população sobre cuidados com a saúde e
prevenção de doenças.

Tendo  em  vista  os  relevantes  serviços  prestados  pela  referida  entidade  aos
cidadãos do Município de Ijaci, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.882/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.885/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria  do deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Unidos Venceremos, com sede no
Município de São Tomás de Aquino.

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

Unidos Venceremos, com sede no Município de  São Tomás de Aquino. Trata-se de
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o
atendimento a menores carentes.

A  instituição  realiza  projetos  socioassistenciais  para  atendimento  de  pessoas
carentes, incluindo atividades para menores nas áreas de esporte, lazer e educação.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  social  desempenhado  pela  instituição,
especialmente no fomento à prática esportiva e de lazer dos cidadãos carentes do
Município  de  São  Tomás  de  Aquino,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.885/2014 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.888/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião, com sede
no Município de Itumirim.

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

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

O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Corporação
Musical São Sebastião, com sede no Município de Itumirim, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão da arte musical por meio
de instrumentos de sopro e percussão.

Para  isso  a  instituição  mantém  uma banda  musical  e  uma escola  para  ensino
gratuito de música, realiza retretas e participa de eventos culturais no município.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade no fomento
à cultura no Município de Itumirim, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar
o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.888/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.929/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Sávio de Souza Cruz, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí, com sede no
Município de Curvelo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.929/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de São Geraldo do Jataí, com sede no Município de Curvelo.
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.  29,  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.  40,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.929/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.931/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sávio de Souza Cruz, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com sede no Município de
Curvelo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.931/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Rotary Club de Curvelo - Norte, com sede no Município de Curvelo.
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.  46,  que as
atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título; e, no art. 84, §
2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere ou qualificada como organização da sociedade civil de interesse
público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999.

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

Projeto de Lei nº 4.931/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.935/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa
declarar de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no
Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.935/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com sede no Município de Uberlândia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, que seus
dirigentes não serão remunerados; e, no art. 43, que, na hipótese de sua dissolução,
o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  beneficente  sediada  no
Município de Uberlândia.

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

Projeto de Lei nº 4.935/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.938/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e do Meio Ambiente - ONG
Ambientalista, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

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

O Projeto de Lei nº 4.938/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Defesa da Ibituruna e do Meio Ambiente - ONG Ambientalista, com
sede no Município de Governador Valadares

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  34,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  em  benefício  do  interesse
público; e, no art. 35, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

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

Projeto de Lei nº 4.938/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.944/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Elismar  Prado,  Leonídio  Bouças,  Luiz  Humberto
Carneiro, Romel Anízio e Zé Maia e da deputada Liza Prado, o projeto de lei  em
epígrafe tem por  objetivo  instituir  a  Semana do Agronegócio  no  Estado de Minas
Gerais, a ser comemorada anualmente na quarta semana do mês de março.

Publicada no  Diário do Legislativo de 28/2/2014,  a proposição foi  distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  4.944/2014 de instituir  a  Semana do Agronegócio  no

Estado de Minas Gerais, a ser comemorada anualmente na quarta semana do mês
de março, com o objetivo de promover eventos para divulgar o empreendedorismo e
as  inovações  tecnológicas  e  tratar  de  temas  pertinentes  às  necessidades  do
empreendedor  do  agronegócio,  premiar  os  destaques  da  área  no  ano  anterior  e
incentivar e valorizar as iniciativas dedicadas ao tema.

O  art.  2º  da  proposição  determina  que  essa  semana  comemorativa  terá  seus
eventos  realizados  juntamente  com  a  Feira  do  Agronegócio  do  Estado  de  Minas
Gerais - Femec -, no Município de Uberlândia; e o art. 3º fixa o prazo de 180 dias
contados da publicação da lei para sua regulamentação pelo Poder Executivo.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  reforça  a  intenção  de  reconhecer  a
importância econômica, tecnológica e social dos empreendimentos do agronegócio e
de  valorizar  a  Femec  como  oportunidade  para  o  encontro  de  empresários,
fornecedores e consumidores de todo o País, a troca de experiências e a aquisição
de novas tecnologias agrícolas.

Na análise  jurídica  da  proposição  é  importante  destacar  que  a  Constituição  da
República, em seu art. 22, relaciona as matérias de interesse nacional, sobre as quais
cabe à União legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios
para  tratar  de  assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação  federal  e
estadual, para atender à suas peculiaridades. Ao estado membro, o § 1º do art. 25
reserva a competência sobre temas que não se enquadram no campo privativo da
União ou do município.

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

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

Contudo, é preciso observar que a determinação constante no art.  3º,  de que o
Poder  Executivo  regulamente  a  nova  lei  no  prazo  de  180  dias  contados  de  sua
publicação,  deve  ser  suprimida,  pois  se  trata  de  atribuição  constitucional  do
governador.  O  inciso  VII  do  art.  90  da  Constituição  Mineira  estabelece  como
competência privativa do chefe do Executivo, além de sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis, a expedição de decretos e regulamentos para sua fiel execução, e o
desrespeito  à  divisão  constitucional  das  funções  estatais  afronta  a  separação  de
Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir a imprecisão apontada e adequar a
matéria à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.944/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual do Agronegócio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica instituída a Semana Estadual  do Agronegócio, a ser  comemorada

anualmente  na  quarta  semana  do  mês  de  março,  juntamente  com  a  Feira  do
Agronegócio  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Femec  -,  realizada  no  Município  de
Uberlândia.

Art. 2º - São objetivos da Semana Estadual do Agronegócio:
I  -  divulgar  o  empreendedorismo  e  inovações  tecnológicas  e  tratar  de  temas

pertinentes às necessidades do empreendedor do agronegócio;
II - premiar os destaques da área no ano anterior;
III - incentivar e valorizar as iniciativas dedicadas ao tema.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.950/2014

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 Cultural  Recreativa  Amigos e  Amigos -
Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.950/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Recreativa Amigos e Amigos - Acraa -, com sede no Município de
Nepomuceno.

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.  XXIV  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do art.  XXVIII
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  comprovada  e  registro  nos
órgãos públicos competentes.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.950/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.951/2014

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 Recreativa  Internacional,  com sede no
Município de Nepomuceno.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.951/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa Internacional, com sede no Município de Nepomuceno.
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.  17,  que as
atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 22,
parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro
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nos órgãos públicos competentes.
Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
Projeto de Lei nº 4.951/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.952/2014

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 de Desenvolvimento Comunitário do Médio
Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.952/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário  do Médio Rio Grande,  com sede no
Município de Nepomuceno.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 14
veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do art. 28
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determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a
entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.952/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.953/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no Município de
Nepomuceno.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2014  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 4.953/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no Município de Nepomuceno.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 17 e 22, que
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as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 32,
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere devidamente registrada.

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

Projeto de Lei nº 4.953/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.954/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de
utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes,  com sede no
Município de Perdizes.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.954/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes, com sede no Município de Perdizes.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a
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remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou  equivalentes;  e  o  inciso  III  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o
patrimônio remanescente reverterá ao Conselho Central de Araxá da Sociedade de
São Vicente de Paulo.

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

Projeto de Lei nº 4.954/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.960/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e  Pensionistas
Ecléticos da Região Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.960/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Trabalhadores  Aposentados  e  Pensionistas  Ecléticos  da  Região
Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, 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



1035
____________________________________________________________________________

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. 32, inciso I, que
seus diretores e conselheiros não serão remunerados; e, no art. 36, 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.

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

Projeto de Lei nº 4.960/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.966/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Paraolímpica Uberlandense de Deficientes Visuais -
Apuv -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.966/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Paraolímpica Uberlandense de Deficientes Visuais - Apuv -, com sede no
Município de Uberlândia.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 1°, § 2°, e no art.
18, § 6º, que seus dirigentes não serão remunerados; e, no art. 39, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
sem fins lucrativos.

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

Projeto de Lei nº 4.966/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.967/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tony Carlos, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir  a  Semana  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  de  Enfrentamento  da
Endometriose.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos 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 4.967/2014 tem como escopo instituir a Semana Estadual de

Educação Preventiva e de Enfrentamento da Endometriose, cujo início recairá no dia
8  de  março.  Em  seu  art.  2°,  estabelece  que  essa  semana  tem  como  objetivos
sensibilizar a sociedade para a proteção e o apoio às portadoras de endometriose e
seus  familiares;  promover  a  divulgação  de  ações  preventivas,  terapêuticas  e
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reabilitadoras,  tais  como técnicas e  procedimentos cirúrgicos e  pós-cirúrgicos nas
áreas de endoscopia ginecológica e endometriose; conscientizar as mulheres para
que busquem tratamento logo no início do aparecimento dos sintomas; avaliar  os
impactos  sociais  e  econômicos  da  endometriose,  bem  como  garantir  a
democratização  de  informações  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  de
propostas que possibilitem o acesso universal e equitativo aos serviços públicos pelas
portadoras da doença.

Em sua justificação, o autor da proposição argumenta sobre a necessidade de se
viabilizar o acesso das mulheres às informações sobre a doença e suas formas de
tratamento, uma vez que a enfermidade acomete de 10 a 15% desse segmento.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
art.  22, relaciona as matérias de interesse nacional,  sobre as quais cabe à União
legislar privativamente; no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de
assuntos de  interesse local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para
atender  à  suas  peculiaridades.  Ao  estado  membro,  o  §  1º  do  art.  25  reserva  a
competência sobre temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do
município.

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

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

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que tem como finalidade adequar o texto da
matéria à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.967/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana Estadual de Prevenção e Enfrentamento da Endometriose.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Prevenção  e  Enfrentamento  da

Endometriose, a ser comemorada anualmente a partir do dia 8 de março.
Art.  2º  -  São objetivos da  Semana Estadual  de  Prevenção e  Enfrentamento  da

Endometriose:
I - incentivar as mulheres a buscar tratamento ao aparecerem os sintomas;
II  -  divulgar ações  preventivas,  terapêuticas  e  reabilitadoras  nas  áreas  de

endoscopia ginecológica e endometriose;
III  -  sensibilizar  a  sociedade  para  a  proteção  e  o  apoio  às  portadoras  de

endometriose e a seus familiares;
IV - garantir a democratização de informações para o acesso universal e equitativo

das portadoras da doença aos serviços públicos;
V - avaliar os impactos sociais e econômicos da endometriose.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.968/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tony Carlos, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
instituir o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.968/2014  tem  como  escopo  instituir  o  Dia  Estadual  de
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Conscientização da Fibromialgia, a ser celebrado anualmente no dia 12 de maio, com
o objetivo de debater assuntos relacionados a essa enfermidade, promover a troca de
experiências  e informações entre  profissionais,  pacientes  e sociedade em geral  e
possibilitar aos profissionais ligados à área da saúde apresentarem novos estudos e
pesquisas sobre a fibromialgia.

Cabe  destacar  que  a  Constituição  da  República,  em  seu  art.  22,  relaciona  as
matérias de interesse nacional, sobre as quais cabe à União legislar privativamente;
no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse
local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para  atender  à  suas
peculiaridades. Ao estado membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre
temas que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

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

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

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

do Projeto de Lei nº 4.968/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.970/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Irmandade Dona Neca, com sede no Município de Luz.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.970/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Irmandade Dona Neca, com sede no Município de Luz.
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.  XXIV  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros;  e o art.  XXVIII  determina que,  na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  devidamente  registrada  nos
órgãos competentes, com sede e atividade no Município de Luz.

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

Projeto de Lei nº 4.970/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.974/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana, com sede no
Município de Brasília de Minas.



1041
____________________________________________________________________________

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.974/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana, com sede no Município de Brasília
de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,
que  as  atividades  de  seus  dirigentes,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, com personalidade
jurídica, sede e atividade no Município de Brasília de Minas e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 4.974/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.976/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Tadeu  Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço, com sede no
Município de Espinosa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.976/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Alagadiço, com sede no Município de Espinosa.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  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  entidade
congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de
Assistência Social.

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

Projeto de Lei nº 4.976/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.977/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar
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de utilidade pública  a  Associação Beneficente  do  Lar  Santa  Isabel,  com sede no
Município de Fruta de Leite.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.977/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente do Lar  Santa Isabel,  com sede no Município de Fruta de
Leite.

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. 20, § 2º, que as
atividades  de  seus  dirigentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o
recebimento de lucros e dividendos; e, no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução,
o  patrimônio  remanescente,  será  destinado  a  instituição  municipal,  estadual  ou
federal de fins idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 4.977/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.988/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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instituir o Dia Estadual de Conscientização sobre a Epilepsia.
Publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2014,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 4.988/2014 de instituir o Dia Estadual de Conscientização

sobre a Epilepsia, a ser celebrado anualmente no dia 7 de setembro.
A Constituição da República, em seu art.  22, relaciona as matérias de interesse

nacional,  sobre as quais cabe à União legislar privativamente; no art.  30, prevê a
competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse local e suplementar
as  legislações  federal  e  estadual  para  atender  a  suas  peculiaridades.  Ao  estado
membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram
no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode ser
objeto de disciplinamento jurídico por parte de quaisquer dos estados componentes
do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.
Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a
deflagração do processo legislativo para instituir a referida data comemorativa.

Cabe ressaltar  que o  art.  2º  da  proposição,  que determina que as solenidades
comemorativas da data que se pretende criar serão elaboradas com o apoio do Poder
Executivo e das instituições competentes, é desnecessário. De fato, a organização e
o funcionamento da administração pública cabem, privativamente, ao governador, por
força do inciso XIV do art.  90 da Constituição Mineira, e a determinação de suas
ações  pelo  Poder  Legislativo  configura  desrespeito  à  divisão  constitucional  das
funções  estatais,  o  que  afronta  a  separação  de  Poderes  prevista  no  art.  2º  da
Constituição da República.
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Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que
tem como finalidade suprimir tal dispositivo.

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

do Projeto de Lei nº 4.988/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.037/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução em epígrafe altera a Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, que
ratifica a concessão de regime especial de tributação a estabelecimento que promova
transferência interestadual de minério de ferro, nos termos do art. 225-A da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  22/3/2014,  vem  a  proposição  a  esta
Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a corrigir a Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013. Retira

de  seu  art.  1º,  que  estabelece  a  ratificação  da  concessão  de  regime  especial  a
estabelecimento que promova transferência interestadual  de  minério de  ferro,  nos
termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a exigência de que
seja  o  estabelecimento  “signatário  de  protocolo  de  intenções  com  o  Estado”.
Conforme dispõe o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, que autoriza a concessão do
regime  especial  e  estabelece  os  seus  parâmetros,  a  assinatura  de  protocolo  de
intenções não é uma condição exigida para a sua fruição.

Segundo a exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda -
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SEF - e encaminhada pela Mensagem nº 629/2014, do governador do Estado,  os
regimes especiais são concedidos da seguinte forma:

- adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais de minério
de ferro entre estabelecimentos da empresa de valor inferior ao preço de mercado e
crédito  presumido  nas  saídas  tributadas,  equivalente  a  25% do  valor  do  imposto
destacado  no  documento  fiscal,  vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros
créditos, inclusive aqueles já escriturados nos livros fiscais, na forma prevista pelo art.
32-I da Lei nº 6.763/75, alterada pela Lei nº 20.540, de 2012;

- adoção de base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais de minério
de ferro entre estabelecimentos da empresa de valor inferior ao preço de mercado e
substituição total ou parcial dos créditos pelas entradas por percentuais variados de
crédito presumido, na forma prevista pelo art. 32-I da Lei nº 6.763/75, alterada pela
Lei nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013.

A exposição de motivos salienta que os regimes especiais são concedidos de forma
individualizada, analisada a requerimento do contribuinte, podendo ainda dar ensejo a
cargas tributárias diversas conforme o perfil de aquisição de insumos.

Cabe observar  que o art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,
estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, caso o
regulamento preveja a concessão do benefício por  meio de regime especial,  este
deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos no
art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas
necessárias à proteção da economia do Estado caso outra unidade da Federação
conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previsto  em  lei
complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela  SEF.  Conforme  o  disposto  no  §  2º  do  mesmo  artigo,  tal  medida  deve  ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §
6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF ainda o envio trimestral à Assembleia da
relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram. Em
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cumprimento  a  esse  dispositivo,  foi  enviada  pela  SEF  a  esta  Comissão  relação
trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 4º trimestre de 2013,
em que constam regimes especiais concedidos a empresas do setor.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

5.037/2014, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.038/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor
fabricante de resinas termoplásticas, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Publicada no Diário do Legislativo em 22/3/2014, foi a proposição encaminhada a
esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição é ratificar a concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro do setor de fabricação de resinas termoplásticas, nos termos
do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Segundo a Mensagem nº
620/2014, do governador do Estado, publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014,
a medida visa a fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a
impactos  negativos  decorrentes  de  políticas  econômicas  instituídas  por  outros
estados  da  Federação,  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Conforme  estabelece  o  disposto  no  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  nas
hipóteses dos arts. 32-A a 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja
a concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela
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Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225
da citada lei. O art. 225 faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias
à  proteção  da  economia  do  Estado  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda
benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou
convênio celebrado nos termos da legislação específica. Determina que expediente
com  exposição  de  motivos  para  a  adoção  de  medida  que  incida  sobre  setor
econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF. Conforme o mesmo artigo, tal medida deve ser ratificada por esta
Casa  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de  resolução.  Cabe  à  SEF  ainda  o  envio
trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
os quais elas incidiram, disposição que foi cumprida por meio do relatório referente ao
3º trimestre de 2013, enviado pela Secretaria a esta Comissão.

Em atendimento ao disposto no referido art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975, foi
encaminhada para a apreciação desta Casa a exposição de motivos da SEF relativa
à concessão do regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do segmento
econômico de fabricação de resinas termoplásticas.

Segundo a exposição de motivos, o regime especial foi precedido da assinatura de
protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias de resinas termoplásticas se
comprometeram a investir no Estado, aproximadamente, 2 milhões de reais e a gerar
66 empregos diretos. Em contrapartida, por meio do regime especial, foi concedido a
essas empresas crédito presumido, resultando em carga tributária efetiva de 3% nas
operações  de  saída  de  produtos  industrializados,  desde  que  o  conteúdo  de
importação  seja  menor  ou  igual  a  40%.  Para  os  produtos  industrializados,  com
conteúdo de importação superior  a 40%, o crédito presumido será de 5% sobre o
valor da operação, nas saídas em operações internas, e de 2,5% sobre o valor da
operação, nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%. Esse
tratamento  tributário  não  é  estendido  a  todo  o  setor,  mas  somente  às  empresas
signatárias  do  citado  protocolo  de  intenções  que  se  comprometeram  a  realizar
investimentos  e  gerar  empregos  no  Estado.  A  graduação  da  alíquota  leva  em
consideração o benefício oferecido por outros estados da Federação e o impacto na
arrecadação, conforme explica a exposição.
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Cabe mencionar  que o  regime especial  concedido  se  fundamenta  no  art.  32-A,
inciso IX, da Lei nº 6.763, de 1975, que autoriza a concessão de crédito presumido do
ICMS,  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3%.

Mantemos o nosso apoio à medida de estímulo e proteção à indústria de resinas
termoplásticas, explicitado anteriormente.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.038/2014,

em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.039/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto de
resolução ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico
de fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis, nos termos do art. 225 da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  22/3/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o  art.  103  do  Regimento  Interno.  De  modo  a  melhor  instruir  a  deliberação,
apresentamos a seguinte fundamentação.

Fundamentação
O governador comunicou o regime especial de tributação concedido ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de tecidos especiais e artefatos têxteis
por  meio  da  Mensagem  nº  627/2014,  publicada  no  Diário  do  Legislativo em
13/3/2014. A exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda
- SEF - justifica a adoção de medidas de proteção do setor contra benefícios fiscais
irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636,
de  6  de  janeiro  de  2010,  que  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial
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regionalizada e concede regime especial de tributação para esse setor, de forma que
a  carga  tributária  efetiva  seja  de  2%.  Em  contrapartida,  o  Estado  criaria  regime
especial que institui crédito presumido, implicando carga tributária efetiva de 2% nas
operações internas de saídas dos produtos relacionados, desde que com conteúdo
de importação menor ou igual a 40%.

A exposição de motivos observa que, de acordo com o pacto federativo definido
pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em
matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política
Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam  considerados  legítimos.  Ressalta  que  a
concessão feita pelo Estado do Rio de Janeiro não está prevista em lei complementar
ou  em  convênio  do  ICMS,  afrontando  o  disposto  no  art.  155,  §2º,  XII,  “g”,  da
Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial
para  as  empresas  que  comprovadamente  estejam  sendo  prejudicadas  em  sua
competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais,  foi  defendida na
exposição  de  motivos  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos
causados pela competição desleal.

O  art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela SEF. Essa medida,  conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §
6°  do  mesmo dispositivo,  cabe à  SEF, ainda,  o envio  trimestral  à  Assembleia da
relação das  medidas  adotadas  e  dos contribuintes  sobre os  quais  elas  incidiram.
Relatório trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta
Comissão,  relativo  ao  quarto  trimestre  de  2013,  contendo  o  regime  especial
concedido às empresas do setor, confirma o cumprimento desse dispositivo.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o
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restabelecimento da competitividade do setor de fabricação de tecidos especiais e
artefatos têxteis no Estado, tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.039/2014,

em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.040/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico
de fabricação de resinas termoplásticas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  22/3/2014,  vem  a  esta  comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o  art.  103  do  Regimento  Interno.  De  modo  a  melhor  instruir  a  deliberação,
apresentamos a seguinte fundamentação.

Fundamentação
O projeto em exame tem o objetivo de ratificar a concessão de regime especial de

tributação ao contribuinte mineiro do setor de resinas termoplásticas, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou
incentivos fiscais concedidos por outros estados, conforme exposição de motivos da
Secretaria de Estado de Fazenda, encaminhada por meio da Mensagem nº 618/2014,
publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014.

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 a adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal não previstos em lei complementar
ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica.  O  §  1º  desse  artigo
determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de medida que
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incida  sobre  setor  econômico  deve  ser  enviado  à  Assembleia  Legislativa  pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º
do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de
resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio
trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre
os quais elas incidiram.

De acordo com a exposição de motivos da SEF, a citada concessão de regime
especial  ao  setor  de  resinas  termoplásticas  se  justifica  pela  política  econômica
instituída nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia,  que concederam vantagens a
empresas  instaladas  naqueles  estados,  mediante,  principalmente,  utilização  de
crédito presumido, com reflexos nocivos à livre concorrência e à competitividade dos
estabelecimentos instalados em Minas Gerais.

Com base nessa justificativa, o Poder Executivo pretende conceder benefício fiscal,
por  meio  de  regime  especial  de  tributação,  às  empresas  do  setor  de  resinas
termoplásticas,  de  modo  que a  carga tributária  efetiva  seja  de  3,0% nas  vendas
interna  e  interestadual  dos  produtos  industrializados,  desde  que  o  conteúdo  de
importação  seja  menor  ou  igual  a  40%.  Para  os  produtos  industrializados  com
conteúdo  de  importação  superior  a  40%,  fica  assegurado:  a)  em  operações
interestaduais destinadas a contribuintes sujeitas à alíquota de 4%, crédito presumido
de  2,5%  sobre  o  valor  da  operação;  b)  em  operações  internas  destinadas  a
contribuintes,  crédito  presumido  de  5%  sobre  o  valor  da  operação  para  as
mercadorias tributadas pela alíquota de 25%, e de 4% sobre o valor da operação para
as  demais  mercadorias  tributadas  com  alíquotas  inferiores  a  25%.  Fica  ainda
assegurado crédito presumido: a) de forma que a carga tributária efetiva seja de 3,5%
nas vendas internas destinadas a contribuintes; b)  de forma que a carga tributária
efetiva  seja  de  3,5%  nas  vendas  interestaduais  destinadas  a  contribuintes  não
sujeitas à alíquota interestadual estabelecida pela Resolução do Senado Federal nº
13/2012; c) de 2,5% sobre o valor da operação nas vendas interestaduais destinadas
a  contribuintes  sujeitas  à  alíquota  interestadual  estabelecida  pela  Resolução  do
Senado Federal nº 13/2012. Assim,  considerando a previsão legal da matéria e os
impactos benéficos para a economia mineira, somos favoráveis à proposição.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

5.040/2014, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.041/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro do
segmento econômico de indústria de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  22/3/2014,  vem  a  proposição  a  esta
comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,
combinada  com  o  art.  103  do  Regimento  Interno.  De  modo  a  melhor  instruir  a
deliberação, apresentamos a seguinte fundamentação.

Fundamentação
O governador comunicou o regime especial de tributação concedido ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de indústria de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal por meio da Mensagem nº 622/2014, publicada no “Diário do
Legislativo”  em  20/2/2014.  A exposição de motivos,  elaborada pela  Secretaria  de
Estado de Fazenda - SEF -, justifica a adoção de medidas de proteção, tendo em
vista  a  assinatura  de  protocolo  de  intenções,  no  qual  empresas  fabricantes  de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal se comprometeram a gerar
novos investimentos e empregos diretos e indiretos no Estado. Em contrapartida, o
Estado criaria regime especial concedendo carga tributária efetiva de 3%, por meio da
concessão de crédito presumido, relativo ao ICMS devido nas vendas dos produtos
industrializados relacionados na Cláusula Primeira do Protocolo de Intenções e no
Anexo Único do Regime, nos termos do art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a
todo o setor, mas somente às empresas signatárias do protocolo de intenções. Além
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disso,  apesar  de  prevista  na  legislação mineira,  a  medida  é  concedida  mediante
regime especial, de forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte,
podendo,  ainda,  dar  ensejo  a  cargas  tributárias  diversas  conforme o  produto  e o
segmento  econômico.  A análise  do  tratamento  tributário  a  ser  concedido,  ainda
segundo o mesmo documento, avalia não só o benefício oferecido à empresa por
outra unidade da Federação como também o impacto na produção mineira, tendo em
vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como
o impacto na arrecadação de receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a
outros fabricantes dos mesmos produtos.

Cumpre observar  que,  nos termos do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  nas
hipóteses  dos  arts.  32-A a  32-H  da  mesma  lei,  caso  o  regulamento  preveja  a
concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela
Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225
da  citada  lei.  O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de
medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §
6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da
relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No caso específico  em estudo,  o  regime especial  concedido  fundamenta-se  no
inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

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

(...)
IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo
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firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Tendo em vista os argumentos acima referidos, mantemos o nosso entendimento,
emitido no exame da Mensagem do Governador nº 622/2014, sobre a necessidade de
proteger a economia do Estado e, em especial, o contribuinte mineiro da indústria
fabricante de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

5.041/2014, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.042/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
resolução ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico
de indústria de celulose, papel e produtos de papel, nos termos do art. 225 da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  22/3/2014,  vem  a  esta  Comissão  para
deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada com
o  art.  103  do  Regimento  Interno.  De  modo  a  melhor  instruir  a  deliberação,
apresentamos a seguinte fundamentação.

Fundamentação
O governador comunicou o regime especial de tributação concedido ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de indústria de celulose, papel e produtos de papel
por  meio  da  Mensagem  nº  623/2014,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em
20/2/2014. A exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda
- SEF - justifica a adoção de medidas de proteção do setor, tendo em vista benefícios
fiscais irregularmente concedidos pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto
nº 1.951-R,  de 25  de outubro de 2007,  que instituiu  o Programa de Incentivo ao
Investimento no Estado do Espírito Santo - Invest-ES - e concedeu crédito presumido
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nas operações interestaduais até o limite de setenta por cento do valor do imposto
devido mensalmente. Em contrapartida, o Estado criou regime especial que institui
crédito presumido, implicando recolhimento efetivo de 5% nas vendas dos produtos
industrializados no Estado.

A exposição de motivos observa que, de acordo com o pacto federativo definido
pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em
matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política
Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam  considerados  legítimos.  Ressalta  que  a
concessão feita pelo Estado do Espírito Santo não está prevista em lei complementar
ou  em  convênio  do  ICMS,  afrontando  o  disposto  no  art.  155,  §2º,  XII,  “g”,  da
Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial
para  as  empresas  que  comprovadamente  estejam  sendo  prejudicadas  em  sua
competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais,  foi  defendida na
exposição  de  motivos  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos
causados pela competição desleal.

O  art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de
medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da
Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em
lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º
desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de
medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
pela SEF. Essa medida,  conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser
ratificada por esta Casa no prazo de 90 (noventa) dias, por meio de resolução. Nos
termos  do  §  6°  do  mesmo  dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à
Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas
incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em vista que o
regime especial  concedido às empresas do setor consta da relação trimestral  das
medidas  de  proteção  da  economia,  enviada  pela  SEF  a  esta  Comissão,  mais
precisamente do relatório do quarto trimestre de 2013.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o
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restabelecimento  da  competitividade  do  setor  de  indústria  de  celulose,  papel  e
produtos de papel no Estado, tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.042/2014,

em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.043/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, esse projeto de
resolução ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS a
contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  brinquedos  prejudicado  em  sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  22/3/2014,  vem  a  esta  comissão  para
deliberação,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  18,  de  2011,
combinada  com  o  art.  103  do  Regimento  Interno.  De  modo  a  melhor  instruir  a
deliberação, apresentamos a seguinte fundamentação.

Fundamentação
A matéria foi analisada por esta comissão quando da emissão de parecer sobre a

Mensagem  nº  628/2014.  Tal  expediente,  de  autoria  do  governador  do  Estado,
encaminhou  exposição  de  motivos  visando  a  submeter  à  apreciação  desta  Casa
medida fiscal relativa à concessão de regime especial de tributação em matéria de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
ao contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação de brinquedos prejudicado em sua
competitividade ou impedido de instalar-se em Minas Gerais, nos termos do art. 225
da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A medida intenta proteger a economia mineira contra
benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

Na exposição de  motivos,  a  concessão do  regime  especial  foi  justificada como
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medida de proteção contra a concessão irregular de benefícios fiscais pelos Estados
do Rio de Janeiro, Tocantins e Rondônia, por meio das Leis nº 5.636, de 2010, nº
1.201,  de  2000,  e  nº  1.473,  de  2005,  respectivamente.  O  regime  especial  de
tributação adotado pelo Estado de Minas Gerais será concedido a todo o setor, de
forma individualizada, a partir  de requerimento do contribuinte, podendo implicar a
aplicação de cargas tributárias diversas. A base legal para a concessão do regime
especial poderá ser alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo
mesmo estado,  seja  pela  publicação de legislação ainda mais  benéfica  por  outra
unidade da Federação.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

5.043/2014, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.302/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, altera a Lei nº

13.994,  de  18  de  setembro  de  2001,  que  institui  o  Cadastro  de  Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - Cafimp.

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 opinou
por sua aprovação na forma original.

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  visa  a  incluir  o  inciso  V  ao  art.  2º  da  Lei  nº  13.994,  de  2001,

estendendo a inclusão no Cafimp de pessoas físicas e jurídicas que tiverem sofrido
alguma das sanções previstas nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666,
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de  1993,  decorrente  de  processo  administrativo  instaurado  por  outras  unidades
federativas. As sanções previstas anteriormente incluem a suspensão temporária de
participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por
prazo não superior a dois anos, além da declaração de inidoneidade da empresa para
licitar e contratar com o poder público.

Segundo  a  Mensagem  nº  493,  que  encaminha  o  projeto,  o  objetivo  é  afastar
fornecedores com desvios de conduta comprovados dos procedimentos licitatórios e
das contratações realizadas pelo Estado, para evitar possíveis prejuízos na execução
contratual. O governador destaca a importância da medida, que privilegia o princípio
constitucional da eficiência na administração pública e atende à Lei Federal nº 8.666,
de 1993 -  Lei  de Licitações e Contratos  -  ,  cuja finalidade é impedir  fraudes nos
procedimentos licitatórios.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional  na  matéria,  destacando  em  seu  parecer  que  “a  proposta  contém
normas específicas envolvendo licitações e contratos administrativos não conflitantes
com as normas gerais editadas pela União, estando compatíveis com a competência
legislativa estadual remanescente para legislar sobre procedimentos administrativos e
contratações públicas, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição da República.”.

A  Comissão  de  Administração  Pública,  em  sua  análise  de  mérito,  opinou
favoravelmente  à  proposição,  afirmando  que  “a  alteração  legislativa  trazida  pela
proposição  proporcionará  à  administração  maior  eficácia  no  cumprimento  do  seu
dever de afastar da participação do processo licitatório e das contratações realizadas
pelo  Estado  os  fornecedores  que  comprovadamente  apresentaram  desvios  de
conduta em contratações anteriormente realizadas com o poder público”.

No que tange ao aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão
analisar, informamos que o projeto não gera despesas ao erário. Ressaltamos sua
importância  visto  reforçar  o  princípio  constitucional  da  eficiência  na  administração
pública e atender ao princípio da publicidade, dada a ampla divulgação das empresas
impedidas de contratar e licitar com o poder público.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.302/2013, em 1º

turno, na forma original.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia, presidente -  Tiago Ulisses, relator -  Lafayette de Andrada -  João Vítor

Xavier.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.410/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em pauta dispõe sobre a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Catas Altas da Noruega o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  24/8/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  sob  comento  objetiva  desafetar  o  imóvel  com  área  de  3.015m²,

localizado no Km 248 da Rodovia MG-482, no local denominado Agapito, na zona
rural do Município de Catas Altas da Noruega, e autorizar o Poder Executivo a doá-lo
ao município para a instalação de uma estação de tratamento de esgoto. Estabelece,
ainda, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa
destinação.

A Comissão de Constituição e Justiça declarou em seu parecer que, como o imóvel
não se encontra em uso, não há necessidade de desafetação. Considerando que não
está sendo utilizado pela administração pública na prestação de seu serviço e que
está  inserido  na  categoria  de  bens  dominicais,  ou  seja,  faz  parte  do  patrimônio
disponível do Estado, ele pode ser objeto de alienação.

Considere-se,  ainda,  que  o  imóvel  é  propriedade  do  DER-MG  e,  por  isso,  a
autorização para doação deve ser dada por essa autarquia.
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Vale registrar que se encontra apensado ao projeto o Ofício n° 1/2012, do DER-MG,
no qual o Coordenador da 4ª Coordenadoria Regional declara que o bem, que está
sob a posse dessa autarquia há mais de 30 anos, não possui matrícula no Cartório de
Registro de Imóveis.

Com relação à análise jurídica da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
relatou que as regras básicas constam do art.  18 da Constituição do Estado, que
exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis,
sendo dispensado o processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na
forma da lei.

Após  análise,  essa  comissão  apresentou  o  Substitutivo  n°  1,  com  o  qual
concordamos,  com o objetivo  de adequar  o  texto  do  projeto  de  lei  em análise  à
técnica legislativa.

Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária considera
que a  adoção do imóvel  em questão traz  amplos benefícios  para a  sociedade e
atende à questão de mérito.

Quanto à repercussão financeira, tem-se que a proposição não acarreta despesas
para  o  erário,  uma vez que o imóvel  apenas  passará  da  esfera  estadual  para  a
municipal, ou seja, permanecerá na condição de bem público, não havendo redução
do patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.410/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, a presentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia,  presidente  -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette  de Andrada -  Tiago

Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.426/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Arlen  Santiago,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.426/2013  torna
obrigatória a realização do teste de urina em recém-nascidos pela rede de saúde
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pública e particular do Estado.
Publicada no  Diário do Legislativo de 29/8/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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.

Fundamentação
O projeto de lei  em análise obriga as unidades públicas e privadas de saúde a

realizarem o teste de urina para diagnosticar precocemente e possibilitar a prevenção
da leucinose.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com
o disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,
proteção  e  defesa  da  saúde,  sendo  comum  entre  as  três  esferas  de  governo  a
competência material sobre assuntos de saúde.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que
impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional
instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

A assistência  à  saúde,  com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,
passou por  grandes  mudanças do ponto  de  vista jurídico.  A saúde passou a  ser
reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de
uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial.

Conforme disposto no “caput” do art. 198 da Carta da República, “as ações e os
serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem  um  sistema  único”,  organizado  de  acordo  com  as  diretrizes  de
descentralização,  de  atendimento  integral  à  população,  priorizadas  as  ações  de
prevenção e de participação da comunidade.

Todavia,  é  importante  destacar  que  a  proposição  precisa  ser  aprimorada  para
afastar alguns óbices de natureza jurídica à tramitação da matéria. O parágrafo único
do  art.  1º  e  os  arts.  2º  ao  6º  descrevem ações  do  Poder  Executivo  e,  por  isso,
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usurpam a competência normativa desse Poder. A atividade legislativa opera no plano
da abstração e da generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo protocolos para a realização do teste de urina em recém-
nascido,  pois  isso  esvaziaria  a atuação institucional  do  Executivo  e contrariaria  o
princípio constitucional da separação dos Poderes.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o
aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que
apresentamos a seguir.

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

do Projeto de Lei nº 4.426/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o teste de urina para diagnosticar a leucinose em recém-nascidos no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado assegurará a realização do teste de urina em recém-nascidos

para o diagnóstico precoce e a prevenção da leucinose.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.625/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o Projeto de Lei nº 4.625/2013 “dispõe
sobre  a comercialização de gases acondicionados em recipientes  ou embalagens
reutilizáveis”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 24/10/2013, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado
Regimento.

Fundamentação
A proposição em tela pretende proibir o titular de marca inscrita em embalagem ou

recipiente  reutilizável  de  impedir  ou  dificultar  a  reutilização  destes.  Estabelece
também que o produtor ou o revendedor que reutilizar o recipiente ou a embalagem
deverá destacar a sua marca de maneira a não confundir o consumidor. Além disso,
no  que  toca  especificamente  às  empresas  que  comercializam  gás  liquefeito  de
petróleo, a proposição dispõe que deverão observar as regras administrativas e os
acordos firmados no âmbito do setor e promover a destroca ou a requalificação dos
botijões que engarrafarem.

De  acordo  com  o  art.  24,  incisos  V  e  VIII,  da  Constituição  da  República,  é
competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal legislar sobre
produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Assim, cabe à União
determinar  as normas gerais sobre a matéria,  deixando aos estados e ao Distrito
Federal a competência legislativa suplementar,  considerando-se as especificidades
regionais. Inexistindo norma geral federal, aos estados e ao Distrito Federal é dada
ainda a competência supletiva para edição de normas gerais.

A Lei  nº  9.478,  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  política  energética  nacional,  as
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Polícia
Energética  e  a  Agência  Nacional  do  Petróleo  e  dá  outras  providências,
consubstancia-se na  norma federal  que disciplina a matéria.  O art.  9º  do  referido
diploma insere na órbita de competência da Agência Nacional de Petróleo - ANP - a
regulação e a autorização das atividades relacionadas com o abastecimento nacional
de combustíveis, como também a sua fiscalização direta ou mediante convênios com
outros órgãos da União, estados, Distrito Federal ou municípios.

Considerando  a  necessidade  de  consolidar  as  normas  reguladoras  do  setor  e
visando à segurança do consumidor, a ANP editou a Resolução nº 15, de 2005, que
estabelece “os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de
distribuição de gás liquefeito de petróleo e a sua regulamentação” (art. 1º). Esse ato
dispõe sobre a comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP -,  tratando da
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aquisição de produtor,  da manutenção,  requalificação e  inutilização de recipientes
transportáveis e das obrigações do distribuidor, entre outros tópicos.

No que toca especificamente ao conteúdo da proposição sob exame, que, conforme
sua própria justificação, pretende tratar exclusivamente de gás, a referida resolução
estabelece que:

“Art.  21  -  São  vedados  ao  distribuidor  o  envasilhamento,  a  guarda  ou
comercialização de recipiente transportável de outra marca de distribuidor, cheio de
GLP,  exceto  para  guarda  nos  casos  em  que  o  distribuidor  for  nomeado,  por
autoridade competente, fiel depositário do referido recipiente.

§  1º  -  O  distribuidor  somente  poderá  envasilhar  e  comercializar  recipientes
transportáveis  de  outra  marca quando  previamente  houver  pactuado em  contrato
celebrado  com  outro  distribuidor,  nos  limites  e  locais  estabelecidos  nesse
instrumento.

§  2º  -  O  contrato  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  conterá,  necessariamente,
cláusula que defina claramente o responsável pela manutenção e requalificação dos
recipientes transportáveis, e o distribuidor deverá encaminhar cópia autenticada de
extrato do instrumento contratual  para homologação da ANP que poderá estipular
outra  forma  de  identificação  do  distribuidor  que  realizará  o  envasilhamento  e  a
comercialização dos referidos recipientes adicionalmente a estabelecida na alínea 'a',
inciso II, do art. 36 desta Resolução.

§ 3º - A celebração do contrato a que se refere o § 1º deste artigo não exime o
detentor  da  marca  estampada  no  corpo  do  recipiente  transportável  de
responsabilização em caso de sinistro, na forma da lei.

§ 4º - A ANP arbitrará as condições relativas ao armazenamento, envasilhamento,
comercialização e  destroca de recipientes  transportáveis  de  marca de distribuidor
cuja autorização tiver sido revogada.

(...)
Art. 25 - O distribuidor deverá receber recipiente transportável vazio de outra marca

de distribuidor no atendimento ao consumidor, procedendo à sua destroca no menor
prazo possível.

§ 1º - A destroca, entre distribuidores, de recipientes transportáveis de GLP vazios
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será por eles convencionada, podendo a ANP regular, se necessário.
§ 2º -  Aplica-se o disposto no  caput deste artigo a recipientes transportáveis de

marca de distribuidor que tiver sua autorização revogada”.
Verificamos, porém, que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais leis dos

Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro idênticas à proposição examinada,
justamente com base na competência concorrente dos estados para legislarem sobre
direitos  do  consumidor,  conforme  decisões  proferidas  nas  Ações  Diretas  de
Inconstitucionalidade nºs 2359 e 2818:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 5.652, do Estado do Espírito Santo.
Comercialização de produtos por  meio de vasilhames,  recipientes  ou  embalagens
reutilizáveis.  Gás  liquefeito  de  petróleo  engarrafado  [GLP].  Diretrizes  relativas  à
requalificação dos botijões. Alegação de violação do disposto nos artigos 5º, inciso
XXIX, e 22, inciso I, da Constituição do Brasil. Inocorrência. O Estado-membro detém
competência legislativa para dispor a respeito das matérias de produção e consumo
[artigo 24, inciso V, da Constituição do Brasil]. Defesa do consumidor [artigo 170, V,
da Constituição do Brasil].  1.  Não procede a alegação de violação à proteção às
marcas e criações industriais. A lei impugnada não dispõe a respeito dessa matéria.
2.  O texto normativo  questionado contém diretrizes  relativamente  ao consumo de
produtos acondicionados em recipientes reutilizáveis --- matéria em relação à qual o
Estado-membro detém competência legislativa [artigo 24, inciso V, da Constituição do
Brasil]. 3. Quanto ao gás liquefeito de petróleo [GLP], a lei impugnada determina que
o titular da marca estampada em vasilhame, embalagem ou recipiente reutilizável não
obstrua a livre circulação do continente [artigo 1º, caput]. Estabelece que a empresa
que reutilizar o vasilhame efetue sua devida identificação através de marca, logotipo,
caractere ou símbolo, de forma a esclarecer o consumidor [artigo 2º]. 4. A compra de
gás da distribuidora ou de seu revendedor é operada concomitantemente à realização
de uma troca, operada entre o consumidor e o vendedor de gás. Trocam-se botijões,
independentemente de qual seja a marca neles forjada. Dinamismo do mercado do
abastecimento de gás liquefeito de petróleo. 5. A lei hostilizada limita-se a promover a
defesa do consumidor, dando concreção ao disposto no artigo 170, V, da Constituição
do  Brasil.  O  texto  normativo  estadual  dispõe  sobre  matéria  da  competência
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concorrente entre a União, os estados-membros e o Distrito Federal. 6. Ação Direta
de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 2359, relator: min. Eros Grau,
Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2006.)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei  nº 3.874, de 24 de junho de 2002, do
Estado do Rio de Janeiro, a qual disciplina a comercialização de produtos por meio
de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. Inconstitucionalidade formal.
Inexistência. Competência concorrente dos estados-membros e do Distrito Federal
para legislar sobre normas de defesa do consumidor. Improcedência do pedido. 1. A
Corte teve oportunidade, na ADI nº 2.359/ES, de apreciar a constitucionalidade da Lei
nº 5.652/98 do Estado do Espírito Santo, cuja redação é absolutamente idêntica à da
lei ora questionada. Naquela ocasião, o Plenário julgou improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade,  por  entender  que  o  ato  normativo  se  insere  no  âmbito  de
proteção  do  consumidor,  de  competência  legislativa  concorrente  da  União  e  dos
estados (art. 24, V e VIII, CF/88). 2. As normas em questão não disciplinam matéria
atinente  ao  direito  de  marcas  e  patentes  ou  à  propriedade  intelectual  -  matéria
disciplinada pela Lei federal nº 9.279 -, limitando-se a normatizar acerca da proteção
dos  consumidores  no  tocante  ao  uso  de  recipientes,  vasilhames  ou  embalagens
reutilizáveis,  sem adentrar  na normatização acerca da questão da propriedade de
marcas  e  patentes.  3.  Ao  tempo  em  que  dispõe  sobre  a  competência  legislativa
concorrente da União e dos estados-membros, prevê o art. 24 da Carta de 1988, em
seus parágrafos,  duas situações em que compete ao  estado-membro legislar:  (a)
quando a  União  não o  faz e,  assim,  o  ente  federado,  ao  regulamentar  uma das
matérias do art. 24, não encontra limites na norma federal geral - que é o caso ora em
análise; e (b) quando a União edita norma geral sobre o tema, a ser observada em
todo território  nacional,  cabendo ao estado a  respectiva suplementação,  a fim de
adequar as prescrições às suas particularidades locais. 4. Não havendo norma geral
da  União  regulando  a  matéria,  os  estados-membros  estão  autorizados  a  legislar
supletivamente no caso, como o fizeram os Estados do Espírito Santo e do Rio de
Janeiro,  até  que  sobrevenha disposição geral  por  parte  da  União.  5.  Ação direta
julgada improcedente.” (ADI 2818, relator: min. Dias Toffoli,  Tribunal Pleno, julgado
em 09/5/2013.)
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Considerando, nada obstante, que no âmbito do Estado de Minas Gerais já há lei
sobre  a  matéria,  notadamente  a  Lei  nº  20.601,  de  2  de  janeiro  de  2013,  que
“estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha - gás
liquefeito  de petróleo (GLP)  -  no Estado”,  apresentamos substitutivo à proposição
examinada visando à sua adequada introdução no contexto do ordenamento jurídico
estadual.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.625/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 20.601, de 2 de janeiro de 2013, que estabelece requisitos para a
comercialização dos botijões de gás de cozinha - gás liquefeito de petróleo (GLP) - no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 20.601, de 2 de janeiro de 2013, o seguinte art.

1°-A:
“Art. 1°-A - A empresa distribuidora que receber botijão de gás de cozinha com a

logomarca de outra empresa deverá cientificar esta, a fim de proceder à destroca, por
meio de centro de destroca ou diretamente.

§ 1° - Se a empresa cientificada na forma do caput não disponibilizar o botijão para
a destroca, ou se houver saldo não destrocado em favor da empresa distribuidora, a
empresa distribuidora poderá reutilizar o botijão, desde que instale lacre à prova de
fogo com a identificação da própria marca, além do selo a que se refere o art. 1°.

§ 2° - A empresa distribuidora de GLP promoverá a requalificação dos botijões que
reutilizar,  nos  termos  e  prazos  determinados  pela  autoridade  administrativa
competente.”.

Art.  2°  -  O art.  2°  da Lei  n°  20.601,  de  2013,  passa a vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 2° - A empresa envasadora, distribuidora ou revendedora de botijão que não
observar o disposto nesta lei sofrerá as penalidades constantes na Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.”.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “altera  a  Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do
Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e dá
outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  também  opinou  pela
aprovação da matéria em sua forma original.
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 complementar, em síntese, promove uma reestruturação da carreira

de defensor  público do Estado, reduzindo de seis  para quatro o número de suas
classes

O governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  594/2014,  informa  que  o
projeto  em  tela  "amplia  o  acesso  à  Justiça  para  a  população  hipossuficiente,  na
medida em que fortalece as funções constitucionais da Defensoria Pública do Estado
e valoriza a atuação social dos defensores públicos".

Corroborando a valorização da mencionada carreira, tramita também nesta Casa o
Projeto de Lei  nº 4.828/2014, que trata do reajuste dos subsídios dos defensores
públicos estaduais.

No que se refere ao projeto de lei  em análise, as alterações se apresentam da
seguinte forma: o art. 1º propõe alteração no art. 48 da Lei Complementar nº 65, de
16 de janeiro de 2003, alterando a denominação do cargo de ingresso na carreira de
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“defensor público substituto” para “defensor público com funções de defensor público
substituto”. O art. 2º reformula a entrância na carreira ao propor que esta se dê não
na Classe I Nível I, e sim na Classe Inicial. Além disso, estende aos defensores da
Classe I Nível II as mesmas prerrogativas, vedações, impedimentos e vantagens de
caráter indenizatório dos demais membros da carreira.

Os arts. 3º e 4º propõem uma reestruturação nos níveis iniciais da carreira ao fundir
os dois níveis iniciais da Classe I em um único nível de entrância, cuja denominação
passa a ser "Classe Inicial".

Os arts. 5º e 6º promovem alteração no Anexo, que contém o quadro de cargos da
carreira de defensor público estadual, bem como indicam como serão reposicionados
os servidores dos níveis que serão extintos pela proposta.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, destacou que, no
que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça a
tramitação da proposição nesta Casa.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que o projeto, "além
de  encontrar  amparo  nos  princípios  constitucionais  que  regem  a  administração
pública, demonstra o reconhecimento da nobreza e relevância dos serviços prestados
pelos defensores públicos".

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos o seguinte.
A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seu art. 16, dispõe que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

̶ ̶A  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão   Seplag   apresentou,  por

meio  do  Ofício  GAB.SEC  91/2014,  o  impacto  financeiro-orçamentário  que  será
causado pela proposição em tela e pelo Projeto de Lei nº 4.828/2014, que reajusta o
subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras providências. De
acordo com as informações apresentadas pela referida pasta, os impactos causados
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pelas  duas  proposições,  da  ordem  de  R$25.689.530,13  em  2014  e  de
R$41.466.590,85 em 2015, serão suportados com recursos ordinários do Tesouro e
não afetarão as metas de resultados fiscais do Estado.

A Seplag esclarece ainda que o aumento das despesa tem compatibilidade com a
Lei  Orçamentária  Anual,  com  o  Plano  Plurianual,  com  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  e  com  os  requisitos  previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política
Remuneratória (Lei nº 19.973, de 2010).

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seus arts. 19 a 22, estabelece
limites para gastos com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal
em  percentual  da  receita  corrente  líquida  é  de  49%,  sendo  de  46,55%  o  limite
prudencial.  De  acordo  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  de  2014,  os  limites  das
despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2014 atendem aos
ditames legais. Adicionando-se àquela o valor do impacto financeiro do projeto de lei
em  análise,  as  despesas  com  pessoal  do  Poder  Executivo  ainda  permanecem
inferiores ao limite prudencial.

A proposição atende também ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  II,  da  Constituição
Federal,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura
de carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, que
concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos ainda 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.  Sendo assim,
não há óbices à aprovação do projeto em exame.
Com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa no que se refere à
nomenclatura utilizada na identificação das classes de defensor público,
apresentamos as Emendas nº 1 e 2.

Conclusão
Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 57/2014 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.



1072
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte redação:
“Art. 4° - Os incisos I a V do caput do art. 58 da Lei Complementar n° 65, de 16 de

janeiro de 2003, passam a vigorar na forma dos seguintes incisos I a IV:
“Art. 58 - (…)
I - Defensor Público de Classe Inicial;
II - Defensor Público de Classe Intermediária;
III - Defensor Público de Classe Final;
IV - Defensor Público de Classe Especial.”.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 7° do projeto a seguinte redação:
“Art. 7° - Fica revogado o § 2° do art. 58 da Lei Complementar n° 65, de 2003.”
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Tiago Ulisses -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “reajusta o subsídio
dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  também  opinou  pela
aprovação da matéria em sua forma original.

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 complementar em tela propõe o reajuste do subsídio dos membros

da Defensoria Pública de Minas Gerais.
De acordo com a Mensagem nº 595/2014, o governador ressalta “que a proposta dá

continuidade  ao  processo  de  valorização  da  Defensoria  Pública  do  Estado  como
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instituição constitucional relevante para a efetivação da garantia de amplo acesso à
jurisdição e do devido processo legal”.  Para tanto,  apresenta uma nova tabela de
subsídios,  com  vistas  a  gerar  estímulos  para  os  atuais  e  futuros  integrantes  da
carreira de defensor público.

Corroborando  a  valorização  da  referida  carreira,  tramita  também  nesta  Casa  o
Projeto de Lei Complementar nº 57/2014, que altera a Lei Complementar nº 65, de 16
de  janeiro  de  2003,  que  organiza  a  Defensoria  Pública  do  Estado,  define  sua
competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências.

No que se refere à proposição em análise, as alterações se apresentam da seguinte
forma: o art. 1º propõe o reajuste do subsídio dos membros da Defensoria Pública,
em duas etapas: o primeiro com vigência a partir de 1º de junho de 2014 e o segundo
a partir de 1º de junho de 2015.

O art. 2º propõe o reajuste do defensor público-geral, do subdefensor público-geral
e do corregedor-geral, também em duas etapas, sendo a primeira a partir de 1º de
junho de 2014 e a segunda a partir de 1º de junho de 2015.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, destacou que, no
que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça a
tramitação da proposição nesta Casa.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que, "o aumento que
se  pretende  conceder  aos  defensores  públicos  nada  mais  é  do  que  um
reconhecimento  da  elevada  complexidade  e  da  grande  importância  das  suas
atribuições para a efetivação da garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição
e ao devido processo legal".

Quanto  à  análise  que  cabe  a  esta  comissão,  destacamos  o  seguinte.  A  Lei
Complementar Federal  nº  101,  de 2000,  em seu art.  16,  dispõe que a criação,  a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e de declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
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̶ ̶A  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão   Seplag   apresentou,  por

meio  do  Ofício  GAB.SEC  91/2014,  o  impacto  financeiro-orçamentário  que  será
causado pela proposição em análise e pelo Projeto de Lei Complementar nº 57/2014.
De  acordo  com  as  informações  apresentadas  pela  referida  pasta,  os  impactos
causados pelas duas proposições, da ordem de R$25.689.530,13, em 2014, e de
R$41.466.590,85, em 2015, serão suportados com recursos ordinários do Tesouro e
não afetarão as metas de resultados fiscais do Estado.

A Seplag  esclarece ainda que o  aumento  da  despesa é  compatível  com  a  Lei
Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
com os requisitos previstos no art. 4º da Lei de Política Remuneratória (Lei nº 19.973,
de 2010).

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seus arts. 19 a 22, estabelece
limites para gastos com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal,
em  percentual  da  receita  corrente  líquida,  é  de  49%,  sendo  de  46,55%  o  limite
prudencial.  De  acordo  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  de  2014,  os  limites  das
despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2014 atendem aos
ditames legais. Adicionando-se àquela o valor do impacto financeiro do projeto de lei
em  análise,  as  despesas  com  pessoal  do  Poder  Executivo  ainda  permanecem
inferiores ao limite prudencial.

A proposição atende também ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  II,  da  Constituição
Federal,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura
de carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, que
concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos ainda 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.  Sendo assim,
não há óbices à aprovação do projeto em exame.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na forma original, em 1º turno, do

Projeto de Lei 4.828/2014 .
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Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Tiago Ulisses -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador, visa a autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Caputira o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.875/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Caputira imóvel com área de 2.600m², situado na Rua Muniz
Rabelo,  nº  94,  Centro,  nesse  município.  A Comissão  de  Constituição  e  Justiça
verificou que o imóvel está registrado sob o nº 15.555, à folha nº 244 do Livro 3-I, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo, descrição diferente da
constante  no  projeto  de  lei  apresentado pelo  governador.  Por  isso,  apresentou  a
Emenda nº 1, que corrige a identificação do imóvel. Não encontrou qualquer outro
vício de natureza jurídica e concluiu, assim, por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Quanto à repercussão financeira do projeto, a doação do imóvel, de fato, representa
uma redução do patrimônio do Estado. Entretanto, o imóvel estará apenas passando
da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  permanecendo  na  condição  de  bem
público. Ademais, os benefícios para a sociedade compensam tal redução, visto que
o imóvel será destinado para o setor educacional do Município de Caputira.

Na Mensagem nº 611/2014, do governador do Estado, que encaminhou o projeto, o
Poder Executivo informou não ter interesse no uso direto do imóvel. Entendemos que
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a doação deste imóvel fará com que seu uso seja mais eficiente e proporcionará uma
melhoria na prestação dos serviços públicos, especialmente no setor educacional.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.875/2014, no 1º

turno, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  João Vítor  Xavier  -  Tiago

Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014

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 Três Corações o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 22/2/2014,  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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.937/2014 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Três Corações o terreno de propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - Fhemig - com área de 192,21ha, constituído de seis áreas a serem
desmembradas de área maior, situado no lugar onde funciona o Leprosário Santa Fé,
nesse município, registrado sob o nº 4.645, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
Geral de Imóveis de Três Corações.

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  titularidade  do  bem  é  da  Fhemig,  entidade  da
administração indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, com
autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio. Assim, a autorização para
a alienação de imóveis de sua propriedade deve ser dada em seu nome.

Na análise  jurídica  da  matéria,  o  art.  18  da  Constituição Mineira  exige,  para  a
alienação  de  bens  públicos,  ainda  que  para  outro  ente  da  Federação,  avaliação
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prévia,  autorização  legislativa  e  licitação,  excepcionada  esta  quando  se  tratar  de
doação  e  permuta,  na  forma  da  lei.  O  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas
imposições às autarquias e fundações públicas.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige, para órgãos da administração direta e entidades
autárquicas  e  fundacionais,  autorização legislativa,  avaliação prévia  e  licitação na
modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Com  relação  ao  interesse  público,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição
destina o bem à expansão do aterro sanitário e do minidistrito e à implementação de
projetos  sociais  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  desenvolvimento  social  e
econômico,  vinculados  a  programas  municipais,  estaduais  e  federais.  Assim,  a
utilização das áreas de que trata o projeto tem como meta a melhoria das condições
de vida da comunidade tricordiana.

Ademais, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

É importante informar que a proposição em análise foi instruída com cópia da Ata
da 92ª Reunião do Conselho Curador da Fhemig, realizada em 14/11/2013, em que
consta  deliberação  favorável  à  doação  de  áreas  físicas  ao  Município  de  Três
Corações, condicionada ao encargo da contrapartida relativa ao asfaltamento da via
de acesso à Casa de Saúde Santa Fé e das vias pertencentes à área interna da
unidade,  bem  como  sua  manutenção  periódica.  Assim,  essa  ressalva  deve  ser
acrescentada ao projeto de lei em tela.

Também foi apensada cópia do Parecer da Procuradoria nº 43/2013, que conclui
pela viabilidade jurídica da doação das áreas demandadas por não fazerem parte de
projeto de expansão da unidade assistencial e devido à relevância social da finalidade
a lhes ser dada.

Ressalte-se que, como o registro do imóvel utiliza metros quadrados como unidade
de medida, deve-se preservá-la na proposição para maior clareza no entendimento
da matéria.
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Há  que  se  ressalvar,  ainda,  que  o  laudo  de  avaliação  das  áreas  deverá  ser
elaborado e devidamente apresentado para registro pelo Município de Três Corações.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade
de autorizar a Fhemig a doar ao Município de Três Corações parte do imóvel que
especifica, acrescentando ao projeto sua área total e os memoriais descritivos das
partes  a  serem doadas,  além da contrapartida  exigida pelo  Conselho  Curador  da
Fundação.

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

do Projeto de Lei nº 4.937/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Município de Três Corações o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Três Corações o imóvel com área 1.922.100m2
(um milhão novecentos e vinte e dois mil e cem metros quadrados), constituído de
seis áreas conforme descrição no anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com
área de 4.951.250m2 (quatro milhões novecentos e cinquenta e um mil duzentos e
cinquenta metros quadrados), situado no local onde funciona o Leprosário Santa Fé,
nesse município, registrado sob o nº 4.645, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Três Corações.

§ 1º - O imóvel a que se refere o caput destina-se à expansão do aterro sanitário e
do minidistrito e à implementação de projetos sociais nas áreas de saúde, educação e
desenvolvimentos social e econômico.

§  2º  -  Em  contrapartida  à  doação  de  que  trata  esta  lei,  o  Município  de  Três
Corações fica responsável  pelo asfaltamento da via de acesso à Casa de Saúde
Santa Fé e das vias pertencentes à área interna da unidade, bem como pela sua
manutenção periódica.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
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sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.
Art. 3º - 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)

ÁREA Nº 1 - 730.000m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  99,  de  coordenadas  N

7603778,192m e E 477596,983m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL19,
com os seguintes azimutes e distâncias: 136°20'40" e 59,884m até o vértice 100, de
coordenadas  N 7603734,866m e E 477638,323m;  deste  segue confrontando com
Fhemig - GL12, com os seguintes azimutes e distâncias: 208°56'28" e 182,234m até
o vértice 101,  de  coordenadas N 7603575,390m e E 477550,137m; 196°45'28"  e
220,550m até o vértice 102, de coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m;
184°14'55"  e  235,930m  até o  vértice  103,  de  coordenadas  N 7603128,924m e E
477469,068m;  193°14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  104,  de  coordenadas  N
7602874,201m  e  E  477409,148m;  189°45'41"  e  305,487m  até  o  vértice  36,  de
coordenadas N 7602573,137m e E 477357,3541m; deste segue confrontando com
Prefeitura  Municipal  de  Três  Corações,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
238°03'55"  e  235,730m  até  o  vértice  37,  de  coordenadas  N  7602448,447m  e  E
477157,302m;  253°41'43"  e  423,835m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7602329,457m  e  E  476750,513m;  276°05'11"  e  210,854m  até  o  vértice  39,  de
coordenadas  N 7602351,813m e E 476540,847m;  deste  segue confrontando com
bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e distâncias: 358°45'39" e
210,336m até o vértice 105, de coordenadas N 7602562,100m e E 476536,299m;
29°37'20"  e  481,729m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  7602980,869m  e  E
476774,407m;  34°49'16"  e  253,767m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
7603189,196m  e  E  476919,313m;  46°25'00"  e  329,045m  até  o  vértice  108,  de
coordenadas N 7603416,043m e E 477157,664m; 53°37'16" e 211,973m até o vértice
109, de coordenadas N 7603541,769m e E 477328,326m; 48°39'05" e 357,872m até
o vértice 99, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
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WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
ÁREA Nº 2 - 652.500m²

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  100,  de  coordenadas  N
7603734,866m e E 477638,323m; deste segue confrontando com Fhemig - GL 19,
com os seguintes azimutes e distâncias: 134°01'35" e 224,850m até o vértice 110, de
coordenadas  N  7603578,598m  e  E  477799,994m;  100°36'50"  e  172,933m  até  o
vértice  111,  de  coordenadas  N  7603546,746m  e  E  477969,968m;  168°29'01"  e
66,782m  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N  7603481,308m  e  E 477983,301m;
59°17'50"  e  57,426m  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N  7603510,629m  e  E
478032,677m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL 20,  com os seguintes
azimutes e distâncias: 185°43'33" e 250,026m até o vértice 114, de coordenadas N
7603261,851m  e  E  478007,732m;  254°01'51"  e  372,769m  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N  7603159,295m  e  E  477649,348m;  189°01'13"  e  288,705m  até  o
vértice  116,  de  coordenadas  N  7602874,161m  e  E  477604,085m;  210°16'51"  e
294,594m até o vértice 117, de coordenadas N 7602619,760m e E 477455,538m;
161°11'06"  e  206,668m até  o  vértice  118,  de  coordenadas  N 7602424,136m e E
477522,192m;  121°13'21"  e  335,337m  até  o  vértice  119,  de  coordenadas  N
7602250,309m  e  E  477808,959m;  208°23'19"  e  231,549m  até  o  vértice  120,  de
coordenadas  N  7602046,605m  e  E  477698,869m;  229°50'57"  e  249,095m  até  o
vértice  121,  de  coordenadas  N  7601885,988m  e  E  477508,474m;  247°46'14''  e
314,001m até o vértice 122, de coordenadas N 7601767,196m e E 477217,811m;
219°05'06"  e  323,625m  até o  vértice  123,  de  coordenadas  N 7601515,995m e E
477013,774m;  308°28'38"  e  279,273m  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N
7601689,759m e E 476795,143m; deste segue confrontando com Sr. Antônio, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  22°46'36"  e  98,772m  até  o  vértice  29,  de
coordenadas N 7601780,829m e E 476833,381m; 33°43'60" e 81,697m até o vértice
30, de coordenadas N 7601848,771m e E 476878,750m; 10°25'00" e 272,898m até o
vértice  31,  de  coordenadas  N  7602117,171m  e  E  476928,092m;  deste  segue
confrontando com Prefeitura Municipal de Três Corações, com os seguintes azimutes
e  distâncias:  105°26'21"  e  398,104m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N
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7602011,190m  e  E  477311,830m;  106°08'05"  e  114,887m  até  o  vértice  33,  de
coordenadas N 7601979,263m e E 477422,192m; 24°55'47" e 370,743m até o vértice
34, de coordenadas N 7602315,462m e E 477578,462m; 295°25'12" e 162,715m até
o  vértice  35,  de  coordenadas  N  7602385,307m  e  E  477431,500m;  338°27'30"  e
201,935m até  o  vértice  36,  de  coordenadas  N 7602573,137m e E 477357,354m;
deste  segue  confrontando  com  Fhemig  -  GL  11,  com  os  seguintes  azimutes  e
distâncias: 9°45'41"e 305,487m até o vértice 104, de coordenadas N 7602874,201m e
E  477409,148m;  13°14'14"  e  261,676m  até  o  vértice  103,  de  coordenadas  N
7603128,924m  e  E  477469,068m;  4°14'55"  e  235,930m  até  o  vértice  102,  de
coordenadas N 7603364,206m e E 477486,547m; 16°45'28" e 220,550m até o vértice
101, de coordenadas N 7603575,390m e E 477550,137m; 28°56'28" e 182,234m até
o vértice 100, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
ÁREA Nº 3 - 351.600m²

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  12,  de  coordenadas  N
7604315,391m  e  E  478604,851m;  deste  segue  confrontando  com  Roberto  Iemini
Rezende,  com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  104°34'46"  e  220,915m até  o
vértice  13,  de  coordenadas  N  7604259,782m  e  E  478818,653m;  180°01'06"  e
279,764m até  o  vértice  14,  de  coordenadas  N 7603980,018m e E 478818,564m;
244°45'38"  e  302,127m  até  o  vértice  15,  de  coordenadas  N  7603851,190m  e  E
478545,280m;  270°06'06"  e  142,586m  até  o  vértice  16,  de  coordenadas  N
7603851,443m e E 478402,694m; deste segue confrontando com margem direita do
córrego, seguindo à jusante, com os seguintes azimutes e distâncias: 225°38'22" e
469,625m até  o  vértice  17,  de  coordenadas  N 7603523,095m e E 478066,933m;
deste segue confrontando com linha férrea, com os seguintes azimutes e distâncias:
314°01'19"  e  145,190m  até o  vértice  133,  de  coordenadas  N 7603623,992m e E
477962,531m;  290°56'24"  e  193,822m  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N
7603693,262m  e  E  477781,509m;  347°49'48"  e  177,364m  até  o  vértice  135,  de
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coordenadas N 7603866,641m e E 477744,119m; 42°36'28" e 173,685m até o vértice
136, de coordenadas N 7603994,474m e E 477861,700m; deste segue confrontando
com bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e distâncias: 92°34'49" e
355,097m até o vértice 137, de coordenadas N 7603978,489m e E 478216,437m;
55°38'26"  e  316,275m  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N  7604156,989m  e  E
478477,526m; 38°47'34" e 203,231m até o vértice 12, ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de preço UTM.
ÁREA Nº 4 - 75.900m²

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  8,  de  coordenadas  N
7604373,434m e E 478186,137m; deste segue confrontando com Vicente de Paula
Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 94°55'18" e 89,197m até o vértice 9,
de coordenadas N 7604365,782m e E 478275,005m; deste segue confrontando com
Fhemig - GL16, com os seguintes azimutes e distâncias: 175°16'16" e 316,326m até
o  vértice  129,  de  coordenadas  N  7604050,533m  e  E  478301,083m;  deste  segue
confrontando  com  Fhemig  -  GL18,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
259°22'32"  e  181,821m  até o  vértice  130,  de  coordenadas  N 7604017,010m e E
478122,379m;  272°17'45"  e  220,778m  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N
7604025,854m e E 477901,778m; deste segue confrontando com linha férrea, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  45°00'03"  e  286,510m  até  o  vértice  132,  de
coordenadas N 7604228,445m e E 478104,375m; 29°25'10" e 166,454m até o vértice
8, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro  e  encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 5 - 55.800m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no vértice  9,  de  coordenadas  N

7604365,782m e E 478275,005m; deste segue confrontando com Moacir Megda, com
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os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  96°33'34"  e  257,922m  até  o  vértice  10,  de
coordenadas  N 7604336,318m e E 478531,238m;  deste  segue confrontando com
Vivaldi  Otávio  Ferreira,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  115°17'44''  e
47,947m até o vértice 11, de coordenadas N 7604315,831m e E 478574,587m; deste
segue confrontando com bordo da Rodovia MG 862, com os seguintes azimutes e
distâncias:  225°52'21"  e  381,035m  até  o  vértice  129,  de  coordenadas  N
7604050,533m e E 478301,083m; deste segue confrontando com Fhemig -  GL16,
com os seguintes azimutes e distâncias: 355°16'16" e 316,326m até o vértice 9, ponto
inicial  da  descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como
datum o SAD-69 (Brasil).  Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 6 - 56.300m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  150,  de  coordenadas  N

7605265,954m e E 477349,026m; deste segue confrontando com Sanatório Santa Fé
- Três Corações, com os seguintes azimutes e distâncias: 133°42'59" e 122,878m até
o vértice 151,  de  coordenadas N 7605181,034m e E 477437,838m; 192°12'26"  e
27,953m até  o  vértice  152,  de  coordenadas  N 7605153,708m e E 477431,927m;
279°56'42"  e  42,763m  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N  7605161,094m  e  E
477389,806m;  245°07'02"  e  144,259m  até  o  vértice  154,  de  coordenadas  N
7605100,395m  e  E  477258.939m;  222°52'07"  e  83,636m  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N  7605039,097m  e  E  477202,040m;  188°58'13"  e  193,797m  até  o
vértice  156,  de  coordenadas  N  7604847,670m  e  E  477171,822m;  198°00'18"  e
114,888m até o vértice 157, de coordenadas N 7604738,408m e E 477136,310m;
334°38'57"  e  91,767m  até  o  vértice  158,  de  coordenadas  N  7604821,339m  e  E
477097,020m;  13°04'31"  e  107,854m  até  o  vértice  159,  de  coordenadas  N
7604926,397m  e  E  477121,419m;  356°24'26"  e  118,544m  até  o  vértice  160,  de
coordenadas N 7605044,708m e E 477113,991m; 34°32'45" e 144,642m até o vértice
161, de coordenadas N 7605163,846m e E 477196,012m; 49°01'19" e 133,183m até
o  vértice  162,  de  coordenadas  N  7605251,183m  e  E  477296,560m;  74°16'35"  e
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54,505m  até  o  vértice  150,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro.  Todas  as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
n°  -45°00'00''  WGr,  tendo  como  datum o  SAD-69  (Brasil).  Todos  os  azimutes  e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
-  O presidente deu ciência ao Plenário,  na 19ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 25/3/2014, da comunicação apresentada
pela Comissão de Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 25/3/2014,
dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.560  e  4.774/2013,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  dos
Requerimentos nºs 7.248/2014, do deputado Hélio Gomes, 7.334/2014, do deputado
Tenente  Lúcio,  7.352  e  7.353/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  e  7.360/2014,  do
deputado Ivair Nogueira (Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2014

ATA
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014
Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão,

Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Registro  de  presença  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  633  a  636/2014
(encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.044  a  5.047/2014,  respectivamente),  do
governador  do  Estado  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 61/2014 - Projetos de Lei nºs 5.048 a
5.058/2014 -  Projetos  de Resolução nºs  5.059 a 5.064/2014 -  Requerimentos nºs
7.422 a 7.476/2014 - Requerimentos dos deputados Agostinho Patrus Filho, Braulio
Braz e outros (2), Carlos Pimenta e outros, Dinis Pinheiro e outros (2), Jayro Lessa e
outros  e  Cabo  Júlio  (11)  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de
Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), do Trabalho e de Transporte e do
deputado  Leonardo  Moreira  (2)  -  Questões  de  ordem;  homenagem  póstuma  -
Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Luiz Henrique e
Almir Paraca; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Chamada para
recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos
trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos:  Requerimentos  dos  deputados  Dinis  Pinheiro  e  outros  (2),  Jayro
Lessa e outros, Braulio Braz e outros (2), Carlos Pimenta e outros e Cabo Júlio (11);
deferimento  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de Proposições:  Prosseguimento  da
discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.062;
manutenção  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº
22.077;  designação de relator;  emissão de parecer  pelo  relator;  encerramento  da
discussão; votação nominal; manutenção - Questões de ordem - Requerimento do
deputado  Inácio  Franco;  deferimento;  discurso  do  deputado  Glaycon  Franco  -
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Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin
- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa
-  Gilberto  Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Luiz
Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques
Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -
Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses
- Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Carlos Mosconi,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O presidente - A presidência registra, com muito prazer, a presença da ilustre figura
da  ex-deputada  Gláucia  Brandão e  do  ex-deputado  e  conselheiro  do  Tribunal  de
Contas do Estado, Doutor Viana. Muito obrigado pela presença.
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Correspondência
- O deputado Tony Carlos, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 633/2014*
Belo Horizonte, 19 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá denominação ao viaduto de acesso ao terminal de passageiros
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Rodovia MG-010.

A medida tem por objetivo homenagear a memória do ex-senador Eliseu Resende,
estadista mineiro amplamente reconhecido no cenário político nacional.

Eliseu Resende nasceu em Oliveira, em 7 de fevereiro de 1929, e faleceu em 2 de
janeiro de 2011,  quando era titular  do cargo de Senador da  República por  Minas
Gerais.

O homenageado graduou-se  em Engenharia  Civil  pela Universidade Federal  de
Minas Gerais e obteve os títulos de Mestre em Matemática e de Doutor em Estatística
pela Universidade de Nova Iorque, tendo exercido, na iniciativa privada, as atividades
de engenheiro e de professor. Como acadêmico, Eliseu Resende foi autor de vários
obras de destaque em sua área de conhecimento.

Reconhecido  por  sua  atuação  em  projetos  de  infraestrutura  e  tecnologia,  de
relevância nacional e internacional, o “engenheiro do progresso”, como era chamado,
dirigiu,  dentre outros órgãos, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Sua personalidade arrojada e a visão empreendedora o conduziram aos postos de
Ministro dos Transportes e de Ministro de Fazenda, e propiciaram a sua eleição para
o cargo de deputado federal, por três mandatos consecutivos, e a para o de Senador,
em 2006.

Pela história pública e privada de Eliseu Resende e por seu grande legado para a
sociedade mineira e nacional, justifica-se a deferência que ora se pretende atribuir ao
seu nome.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor este projeto de lei.
Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.044/2014

Dá denominação ao viaduto de acesso ao terminal de passageiros do Aeroporto
Internacional  Tancredo  Neves  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no  Município  de
Confins.

Art. 1º - Fica denominado Senador Eliseu Resende o viaduto de acesso ao terminal
de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado na Rodovia
MG-010, no Município de Confins.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 634/2014*

Belo Horizonte, 19 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla à
escola estadual de ensino fundamental situada na Rua Jequitibá, nº 150, no Município
de Caratinga.

O teor do projeto está em conformidade com os requisitos fixados na Lei nº 13.408,
de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado da Escola Estadual de
Ensino  Fundamental  -  anos  finais  -  do  Município  de  Caratinga,  que  pretende
homenagear  Feliciano  Miguel  Abdalla,  precursor  da  educação  ambiental  e  que
incentivou o trabalho de cientistas na realização de pesquisas sobre os costumes do
maior primata das Américas, o Muriqui.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio
público  do  Estado  com  igual  denominação  atribuída  por  ato  normativo,  conforme
justificação e  exposição de motivos  anexas  da  Senhora  Secretária  de  Estado  de
Educação.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto
de lei.

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

Feliciano Miguel Abdalla, de ensino fundamental (anos finais), à Escola Estadual de
Ensino Fundamental  (anos  finais),  situada na Rua Jequitibá,  150,  Bairro Floresta,
Município de Caratinga.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
Estadual  de  Ensino  Fundamental  (anos  finais),  que,  em  reunião  realizada  no dia
12/03/2013, homologou pela unanimidade dos votos dos seus membros a indicação
do nome de Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla, de ensino fundamental (anos
finais), à Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos finais), para a denominação
da referida unidade de ensino.

FELICIANO  MIGUEL  ABDALLA  foi  um  precursor  da  educação  ambiental  no
Município  de  Caratinga,  incentivou  o  trabalho  de  cientistas  na  realização  de
pesquisas sobre os costumes do maior primata das Américas, o Muriqui. Despertou
muita  admiração  e  reconhecimento,  sendo  considerado  um  exemplo  para  toda  a
comunidade de Caratinga.

O homenageado nasceu em 1º de abril de 1908 e faleceu em 1º de junho de 2000.
Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  Tarumirim,  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 fevereiro de 2014.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Exposição de Motivos
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola
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Estadual de Ensino Fundamental (anos finais), situada no Município de Caratinga.
FELICIANO  MIGUEL  ABDALLA  foi  um  precursor  da  educação  ambiental  no

Município  de  Caratinga  e  incentivou  o  trabalho  de  cientistas  na  realização  de
pesquisas sobre os costumes do maior primata das Américas, o Muriqui. Despertou
muita  admiração  e  reconhecimento,  sendo  considerado  um  exemplo  para  toda  a
comunidade de Caratinga.

A denominação ora proposta para a Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla, de
ensino  fundamental  (anos  finais),  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a
comunidade, constituindo justa homenagem ao senhor Feliciano Miguel Abdalla, pelo
seu pioneirismo e coragem, tendo sua vida pautada em princípios de amor, lealdade,
solidariedade e respeito ao meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.045/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental - anos finais - situada no

Município de Caratinga.
Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Feliciano  Miguel  Abdalla  a  escola

estadual  de ensino fundamental  -  anos finais  -  situada na Rua Jequitibá,  nº  150,
Centro, no Município de Caratinga.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 635/2014*

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

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  receber,  do
Município de Alfenas, o imóvel que especifica.

Informo a Vossa Excelência que a transferência do imóvel em tela ao Estado de
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Minas  Gerais  será  feita  a  título  de  dação  em  pagamento,  em  razão  do
inadimplemento da contrapartida municipal pactuada no Convênio nº 35, de 30 de
junho de 2006, celebrado pela Secretaria de Estado de Defesa Social e o Município,
para a construção do presídio de Alfenas.

Saliento que o bem oferecido em pagamento se localiza no entorno do presídio
objeto do convênio e já é utilizado para a ressocialização dos custodiandos, sendo
certo que, com sua incorporação ao patrimônio do Estado, será possível a construção
de anexo que viabilizará a implantação de novos projetos de ressocialização.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.046/2014
Autoriza o Poder Executivo a receber em pagamento do Município de Alfenas o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber em pagamento, do Município

de Alfenas, uma área de 84.106,24 m², parte de um imóvel de 85.700,00 m², situado
na Granja São Judas Tadeu, registrado sob o nº 47.471, Livro 2, Registro Geral, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alfenas.

Art. 2º - 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 636/2014*
Belo Horizonte, 19 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores  do  Estado  -  IPSEMG  -  a  alienar,  por  meio  de  venda,  o  imóvel  que
especifica.

O projeto tem por finalidade a autorização para alienação do imóvel composto por
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terreno de 292,00m² e por um pavimento de construção de 248,00m², localizado na
Rua Rossini Baccarini, nº 55, Tejuco, Município de São João Del Rei, registrado no
Livro nº 65, folhas 55v e 56v, no Cartório do 3º Ofício da Comarca de São João Del
Rei.

Informo a Vossa Excelência que o imóvel se encontra desabitado, necessitando de
benfeitorias e gerando ônus para o Instituto. Nesse sentido, resta conveniente a sua
venda, a ser oportunamente realizada, nos termos da legislação aplicável à matéria, e
por valor não inferior ao da sua avaliação.

Ressalto  que  os  recursos  provenientes  da  alienação  serão  destinados  a
investimentos na construção e aquisição de instalações ou equipamentos necessários
às atividades finalísticas do IPSEMG.

Por entender relevante, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço
anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Presidente do IPSEMG.

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

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

Exposição de Motivos
Referência: Proposta de Lei que autoriza a alienação de bem imóvel de propriedade

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.
Objetivo: Alienação de bem imóvel.
Exposição de Motivos:
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG

requer  a  autorização  para  alienação  do  seguinte  imóvel  que  compõe  o  seu
patrimônio:

1 - imóvel comercial composto pelo terreno de 292m², constituído pela edificação de
um  pavimento,  de  padrão  normal  de  construção,  totalizando  248m²  de  área
construída,  localizado  à  Rua  Rossini  Baccarini,  nº  55,  Tejuco,  São  João  del-Rei,
registrado através de Escritura Pública de doação entre a Prefeitura Municipal de São
João del-Rei e o IPSEMG, no Cartório do 3º Ofício, Comarca de São João del-Rei,
livro nº 65, folhas 55v e 56v.
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O imóvel  foi  doado  ao  IPSEMG no  ano  de  1963 para  a  construção de prédio
ambulatorial  do IPSEMG e durante um longo período a Agência Regional de São
João Del Rei funcionou neste imóvel. Em 1985 o IPSEMG adquiriu outro imóvel no
centro do município, onde implantou a nova Agência Regional devido a reiteradas
enchentes que ocorriam no imóvel da Rua Rossini Baccarini, localizado à beira do
córrego do Lenheiro.

Em 1992, o imóvel,  situado na Rua Rossini Baccarini,  foi  cedido à Prefeitura do
município  de  São  João  del-Rei  através  de  convênio  e  passou  a  ser  utilizado  no
exercício de atividades de interesse público.

Entretanto, o imóvel foi desocupado pela Prefeitura e atualmente ainda se encontra
desabitado, necessitando de benfeitorias e gerando ônus ao Instituto.

A Lei  Federal  8.666,  de  21  de  junho de 1993,  dispõe em seu artigo  17  que a
alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse
público  devidamente  justificado,  será  precedida  de  avaliação  e  obedecerá  às
seguintes normas:

Quando  imóveis,  dependerá  de  autorização  legislativa  para  órgãos  da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive
as  entidades  paraestatais,  dependerá  de  avaliação  prévia  e  de  licitação  na
modalidade de concorrência.

Os  recursos  provenientes  da  alienação  dos  imóveis  serão  aplicados  nas  áreas
finalísticas do IPSEMG.

Ante  o  exposto,  submetemos o presente projeto  de  lei  que visa  à  obtenção de
autorização legislativa para que o IPSEMG possa alienar, por valor não inferior ao da
avaliação,  o  imóvel  supradescrito,  obedecendo  às  normas  existentes  no  que  diz
respeito aos procedimentos exigidos para alienação de bens imóveis do patrimônio
disponível.

Jomara Alves da Silva, Presidente do IPSEMG.
PROJETO DE LEI Nº 5.047/2014

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
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Ipsemg - autorizado a alienar, por meio de venda, imóvel composto por terreno de
292,00m² e por um pavimento de construção de 248,00m², localizado na Rua Rossini
Baccarini, n° 55, Tejuco, Município de São João del-Rei, registrado no Livro nº 65,
folhas 55v e 56v, no Cartório do 3° Ofício da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no
caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações ou
equipamentos necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto
no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na
modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO
Do  Sr.  José  Américo  Leite  Filho,  diretor  jurídico  do  Sindicato  Nacional  das

Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, encaminhando plano de
mídia das operadoras de telefonia, em atenção a compromisso firmado entre essas
empresas e a CPI da Telefonia. (- Anexe-se ao Relatório Final da CPI da Telefonia.)

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 COMPLEMENTAR Nº 61/2014

Altera a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica acrescida do seguinte

artigo :
“Art. … - As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de dois
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anos, e a de demissão, por abandono de cargo, no prazo de quatro anos.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei complementar visa inserir na Lei nº 5.406, de 1969,

dispositivo  que  estabeleça  prazo  prescricional  para  a  aplicação  das  penalidades
disciplinares no âmbito da Polícia Civil.

Isso porque o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 encaminhado a esta Casa
Legislativa não incluía em seu texto parte dedicada ao regime disciplinar, matéria que
seria tratada em apartado, considerando-se sua importância e densidade.

Tanto assim que a Lei Complementar nº 129, de 2013, em seu art. 123, revogou
apenas os arts. 1º a 74, 76 a 102, 104 a 141 e 206 a 221, da Lei nº 5.406, de 1969,
entre os quais não se incluem os dispositivos relativos à matéria em comento.

Nesse diapasão,  tem-se que se aplicam aos policiais  civis  do Estado de Minas
Gerais as disposições acerca do instituto da prescrição das penas disciplinares às
quais  se  encontram  sujeitos  todos  os  servidores  civis.  Essas  disposições  estão
contidas  na  Lei  nº  869,  de  1952,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Contudo, com vistas a uma legislação compatível e coerente é que contamos com o
apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.048/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Capelinha - ACIAC -, com sede no Município de Capelinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capelinha - ACIAC -, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
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Bosco
Justificação: A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capelinha, com

sede nesse município, é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos,
apolítica, que não faz distinção de raça, cor, posição social ou religião.

A entidade tem por finalidade sustentar e defender os interesses e reivindicações de
seus  associados,  buscando  a  perfeita  união  e  solidariedade  entre  eles.  Promove
pesquisas  e  estudos  técnicos  sobre  as  atividades  econômicas,  proporcionando
assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica aos associados, de
modo a orientá-los no exato cumprimento e observância da legislação. Por esses e
outros motivos, a associação apresenta-se como importante e benéfico ator em sua
região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no cartório de
registro  civil  de  pessoas  jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,
ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que
exercem atividades voluntárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.049/2014
Proíbe a construção de residências no raio de 3km (três quilômetros) de distância

do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a construção de residências no raio de 3km (três quilômetros)

de distância do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa evitar futuros problemas de operação do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves.  Ainda  que  hoje  o  aeroporto  não  cause  problemas
relacionados com o ruído das aeronaves, é necessário que comecemos desde já a
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prever  possíveis  consequências  da  expansão  tanto  das  operações  de  voo  no
aeroporto como do setor imobiliário em seu entorno.

Um dos principais da Europa, o Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, começa a
enfrentar problemas de operação exatamente por causa do excesso de ruído que tem
afetado moradores de seu entorno. Para diminuir o problema, houve uma redução de
40%  nas  operações  entre  23  e  24  horas,  e  entre  24  e  5  horas  os  voos  estão
proibidos. Essas restrições causaram grandes prejuízos econômicos, uma vez que o
aeroporto  realiza  cerca  de  1.400  pousos  e  decolagens  por  dia  e  possui  21  mil
funcionários ligados à administração, além de 78 mil  funcionários das companhias
aéreas que operam lá.

O caso do Aeroporto de Frankfurt serve como um alerta para nós, que queremos
fazer do Aeroporto de Confins um dos principais da América Latina.

- 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 5.050/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Fé  e  Alegria  do  Brasil,  com  sede  no

Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil, com

sede no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
André Quintão
Justificação: A Fundação Fé e Alegria do Brasil, com sede no Município de Montes

Claros, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
- 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 5.051/2014
Institui  o  vale-cultura  para  os  servidores  públicos  do  Estado  e  dá  outras

providências.



1098
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o vale-cultura para o servidor público do Estado no valor de

R$50,00 (cinquenta reais) mensais, visando ao acesso e à aquisição de produtos e
serviços culturais.

Art.  2º  -  O  vale-cultura  será  disponibilizado  ao  servidor  público  ativo,  inativo  e
pensionista  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado,  independentemente  do
regime jurídico, forma de provimento do cargo e remuneração ou provento a que faça
jus.

Art. 3º - O vale-cultura será assegurado ao servidor público do Estado que perceba
remuneração ou provento mensal equivalente a, no máximo, cinco salários mínimos,
e de forma prioritária ao servidor público da rede estadual de ensino.

Parágrafo único - O servidor com renda superior a cinco salários mínimos poderá
receber o vale-cultura, uma vez assegurado o atendimento à totalidade do servidor de
que trata o caput deste artigo.

Art. 4º - O servidor público do Estado poderá optar pelo não recebimento do vale-
cultura, mediante procedimento a ser definido em regulamento.

Art. 5º - O vale-cultura tem prazo de validade indeterminado e será disponibilizado
pela  administração  pública,  preferencialmente  por  meio  magnético,  com  o  valor
expresso em moeda corrente e aceitação em todo o território do Estado.

Art.  6º  -  O  vale-cultura  não  tem  natureza  remuneratória  e  não  se  incorpora  à
remuneração ou provento do servidor público ativo ou inativo, para qualquer efeito.

Parágrafo único - Não será admitida a conversão do vale-cultura em pecúnia.
Art.  7º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Elismar Prado
Justificação: Minas Gerais ainda precisa avançar muito quando o assunto é cultura.

O governo federal tem feito esforços, e alguns avanços já foram conquistados, como
a lei  federal  que inclui a música como disciplina obrigatória  no ensino,  a nova lei
sobre direitos autorais de músicos, os programas Mais Cultura nas Escolas e vale-
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cultura, a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC -, do Plano Nacional de
Cultura  -  PNC -  e  do  Sistema Nacional  de Informações e  Indicadores Culturais  -
SNIIC -, e a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição - PEC - da Música,
que vai garantir CDs e DVDs mais baratos no País. Outras ações ainda estão em
andamento, como a PEC 150/2003, que vincula à cultura 2% da receita federal, 1,5%
das estaduais e 1% das municipais.

Contudo,  em  Minas  Gerais  ainda  estamos  tentando  ter  verdadeiramente  uma
política estadual de cultura, com investimentos que realmente cheguem a todos os
cantos do Estado.

Na  avaliação  do  monitoramento  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -
PPAG-2013, analisamos a execução orçamentária dos programas estruturadores da
área da Cultura e concluímos, juntamente com a consultoria da Comissão de Cultura
desta Casa, que:

a) a denominação e o indicador do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais
(único  programa estruturador  sob a  responsabilidade  da Secretaria  de  Estado de
Cultura) permanecem os mesmos desde 2008, quando da vigência do PPAG anterior;

b) no que se refere ao indicador - público frequentador do Circuito Cultural Praça da
Liberdade -, este abrange apenas a capital mineira;

c)  apesar  de  o  próprio  nome do Programa Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais
indicar uma abrangência estadual, não se sabe até hoje que circuitos culturais são
estimulados com a execução desse programa estruturador e se estão mesmos sendo
estimulados,  deixando  transparecer  que  os  circuitos  culturais  do  Estado  estão
limitados ao da Praça da Liberdade;

d) o Estado de Minas Gerais, com muito atraso, aderiu ao Sistema Nacional de
Cultura, o que causou grandes desafios para os municípios;

e)  na  Lei  de  Incentivo  à  Cultura,  conseguimos  incluir  novos  setores  culturais  a
serem beneficiados pelos recursos estaduais, como o patrimônio imaterial, o folclore,
o artesanato, a gastronomia, a preservação e a restauração do patrimônio material,
arquitetônico, paisagístico e arqueológico. Contudo, o acordo feito com setor cultural
do  interior  que  pretendia  garantir  redução  pela  metade  da  contrapartida  para  os
projetos que beneficiem as cidades do interior não foi cumprido;
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f) na aplicação da lei federal que garante a música nas escolas, constatamos que
85% das  escolas  estaduais  ainda  não  trabalham a  música  como disciplina;  14%
trabalham a música superficialmente, de forma precária dentro de outras disciplinas;
32% das escolas disseram ter recebido comunicado da Secretaria de Educação, sem
nenhuma orientação, apenas com a informação de que teriam que trabalhar a música
em alguma das disciplinas; 61% das escolas não receberam nenhuma orientação;
93% das escolas informaram que a maior dificuldade é a falta de investimentos do
governo estadual, como professores habilitados, instrumentos e estrutura; 12% das
escolas informaram que possuem coral ou fanfarra ou banda;  e 87% das escolas
informaram que não tem sequer oficina de música.

Vale  destacar  algumas  conquistas  de  iniciativa  dos  parlamentares  desta  Casa,
como o Estatuto dos Museus e o Dia do Barroco Mineiro.

Contudo,  o  governo  do  Estado  não  pode  continuar  omisso  e  precisa  garantir
investimentos reais no setor da cultura em todos os municípios, além de ampliar o
acesso  da  população  à  cultura.  O  vale-cultura,  por  exemplo,  é  um  programa do
governo  federal  que  garante  ao  trabalhador  brasileiro  um  recurso  para  consumir
produtos e serviços culturais. O programa garante acesso à cultura para o trabalhador
brasileiro.

Funciona como um um cartão magnético para cada trabalhador,  com o valor de
R$50,00 por mês, que não perde a validade e pode ser acumulado. O trabalhador
pode  ir  economizando  esse  dinheiro  para  adquirir  produtos  e  serviços  culturais:
ingressos de teatro, disco, filme, cinema, museu, livros, tudo que está voltado para o
consumo  da  cultura  brasileira.  Quem  vai  fornecer  o  cartão  magnético  aos
trabalhadores é a empresa do trabalhador.

Por isso, desde outubro de 2013, as empresas já começaram a se cadastrar para
dar aos funcionários o cartão magnético pré-pago, válido em todo o território nacional.
O  vale-cultura  já  nasceu  descentralizado  e  pretende  amenizar  o  problema  da
exclusão  cultural.  O  benefício  já  integra,  inclusive,  as  negociações  coletivas  dos
trabalhadores. A expectativa é que o vale-cultura venha a proporcionar ao sistema de
cultura muito mais recursos do que a área recebe via Lei Rouanet.

Os funcionários de estatais federais já começaram a receber o cartão. Os bancários
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também incluíram o benefício em seus acordos coletivos. Afinal, precisa-se urgente
mudar a cara da cultura no Brasil, e os servidores públicos e bancários, por exemplo,
estão presentes em todos os municípios. Destarte, o Estado de Minas Gerais, já tão
omisso nos investimentos na área cultural, não pode ficar de fora dessa importante
iniciativa.

O benefício do vale-cultura garante ainda a qualidade de vida dos servidores e
trabalhadores.  No  caso  dos  professores  da  rede  estadual  de  ensino,  garantir  o
acesso à cultura, dentro do campo educacional, é valorizar ainda mais a educação, e
não  somente  a  cultura,  pois  garante  momentos  de  acúmulo  de  conhecimento  e
experiências que podem ser levados para as práticas didáticas pedagógicas. Assim,
no caso dos professores, o benefício do vale-cultura é uma questão de direito.

Ante  o  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação deste
projeto de lei,  tendo em vista sua importância para ampliação do setor cultural do
Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.052/2014
Altera o  caput do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, que institui

meia-entrada para estudantes em locais que menciona e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O  caput do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino de educação básica, superior, pós-graduação, técnico e
profissionalizante o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o
ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, em
casas de exibição cinematográfica, em praças esportivas e similares das áreas de
esporte, cultura e lazer do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Fred Costa
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Justificação: A Lei 11.052, de 1993, beneficia os estudantes de 1º e 2º grau e de
ensino superior. Assim, deixa de atender os demais estudantes de cursos técnicos,
profissionalizantes, pré-vestibulares, cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado
e cursos livres.

Esta emenda tem por objetivo sanar esta possível falha na legislação, pois a busca
contínua por novos conhecimentos e aprendizados se faz necessária para competir
no mercado de trabalho.

Por isso, entendemos a necessidade de oportunizar àqueles que estudam a chance
de  usufruir  também  desse  benefício,  aumentando  o  acesso  desses  estudantes  a
diferentes formas de cultura mediante pagamento de metade do preço do ingresso
fixado para a venda destinada ao público em geral.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.053/2014
Acrescenta  o  inciso  XIX  ao art.  3º  da  Lei  nº  14.937,  de  2003,  para  isentar  os

proprietários de veículos com mais de 10 anos de idade do pagamento de IPVA.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 2003, fica acrescido do inciso XIX:
“Art. 3º - (...)
XIX - veículos com mais de dez anos de uso.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Liza Prado
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo isentar os proprietários de veículos

com mais de 10 anos de uso do pagamento do IPVA, alterando o art. 3º da Lei nº
14.937, de 2003.

O Estado de Minas Gerais, que sempre esteve à frente das questões de interesse
nacional, deve colocar-se como vanguardista no cenário nacional, uma vez que os
esforços para reduzir a alta carga tributária dos cidadãos têm sido a tônica da Casa



1103
____________________________________________________________________________

Legislativa Federal, em razão do clamor da sociedade civil.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - surgiu no cenário

brasileiro a partir da Emenda Constitucional nº 27, de 28/11/1985, que acrescentou o
inciso III ao art. 23 da Emenda nº 1, de 1969, atribuindo aos estados e ao Distrito
Federal a competência para instituí-lo. Remonta à Taxa Rodoviária Única - TRU. Em
essência não era taxa, pois gravava a propriedade dos veículos em razão de seu
valor e de sua procedência.

A Constituição Federal  de 1988 institui  o IPVA no art.  155, inciso III,  e  § 6º,  II,
mantendo-o na competência dos estados e Distrito Federal. O inciso III do art. 158
determina  que  50%  do  produto  da  arrecadação  do  imposto  do  Estado  sobre  a
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios se destinarão
aos Municípios. E, dessa forma, cada estado da Federação possui competência para
legislar sobre esse tributo. Cada estado edita a legislação própria sobre o IPVA. As
alíquotas  variam  e  apresentam,  às  vezes,  feitio  extrafiscal.  Grandes  frotistas  são
atraídos por aliciantes fiscais a emplacar carros em outros estados. Repudia-se, no
particular, a malsinada guerra fiscal, inclusive os expedientes manejados por certos
municípios  para  forçar  o  emplacamento  dos  veículos  em  seu  território.  Um  bom
exemplo é do Estado do Paraná, que, já em meados da década de 90, aparecia como
o quinto  colocado em população,  mas tinha a terceira maior frota  de veículos do
Brasil.  Isso  se  deu  porque  uma  tributação  menor,  entre  outras  facilidades
burocráticas,  levavam  a  essa  migração  de  contribuintes  para  as  localidades  de
tributação menor.  Apesar  de sua participação percentual  não ser  elevada,  o IPVA
virou motivo de disputa tributária.  Nesse período, notou-se uma intensificação nas
fiscalizações, por  parte das autoridades de trânsito do Estado de São Paulo,  dos
veículos com placas do Paraná, mais especificamente da capital Curitiba.

O IPVA tem função fiscal. Isto é, seu principal objetivo é a arrecadação de recursos
financeiros para estados e municípios. Seu fato gerador é a propriedade do veículo
automotor  de  qualquer  espécie,  podendo ser  aeronaves,  embarcações e  veículos
terrestres.  Apesar  de sua função essencialmente  fiscal,  o  IPVA nunca teve  papel
significativo no montante de recursos arrecadados pelos estados.

Contudo, o crescimento significativo da frota de veículos no Brasil impulsionou a
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arrecadação  nominal  do  IPVA.  Em  2006,  esse  tributo  foi  responsável  por  uma
arrecadação  superior  a  R$12,4  bilhões,  o  que  representa  4,06%  de  toda  a
arrecadação  tributária  e  não  tributária  dos  estados  brasileiros.  Em  termos
quantitativos,  o Brasil,  em 2002,  passou de uma frota superior  a 34,2 milhões de
veículos para, em 2006, 45,3 milhões. Ou seja, um crescimento acima de 32,3% em 4
anos.  Essa  evolução  repercutiu  positivamente  na  economia,  em  especial,  na
arrecadação do IPVA. De janeiro a dezembro de 2010, os mais de 64 milhões de
proprietários  de  veículos  em  todo  o  País  pagaram  R$21,7  bilhões  de  IPVA.  Na
arrecadação do IPVA por habitante, o maior valor, de R$238,01, é em São Paulo;
seguido pelo Distrito Federal, R$223,66; Santa Catarina, com R$146,46; e Paraná,
com R$137,78.

Esses dados são revelados em um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário - IBPT -, que apresenta, proporcionalmente, a arrecadação
do IPVA em relação à população brasileira e à frota de veículos existente no Brasil.
Tem como base de dados o “site”  do Conselho Nacional  de Política Fazendária -
Confaz. A frota de veículos foi obtida junto ao Departamento Nacional de Trânsito -
Denatran -,  e  a  população atualizada por  meio do “site”  do Instituto Brasileiro  de
Geografia e Estatística - IBGE. Quanto às grandes regiões do País, o Sudeste, em
2006, dispara em arrecadação (R$8 bilhões), seguido do Sul (R$2 bilhões), Nordeste
(R$1 bilhão), Centro-Oeste (R$0,8 bilhão) e Norte (R$0,3 bilhão).

É  importante  que  não  nos  esqueçamos  das  lições  que  a  redução  do  IPI  nos
ensinou. Durante os meses de 2009 em que o estímulo do IPI vigorou, as vendas de
automóveis e veículos comerciais leves alcançaram um patamar histórico. De janeiro
a setembro, mais de 2,2 milhões de unidades foram comercializadas - uma alta de
5,49% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em  outubro  de  2009,  as  montadoras  instaladas  no  País  produziram  316  mil
veículos, mostrando uma alta de 15,7% na comparação com setembro. Os dados
tornam  tangíveis  os  benefícios  que  a  redução  do  tributo  trouxe  para  o  País.  E,
certamente, com a decisão desta Casa quanto à isenção do IPVA dos automóveis
com  mais  de  10  anos,  ganharão  todos  os  contribuintes  e,  por  consequência,  a
indústria e o comércio, por fim todo o mercado. Vale a máxima: menos impostos, mais
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negócios, mais emprego e renda.
Se  nos  detivermos  no  estudo  do  crescimento  da  carga  tributária  no  país,

chegaremos à triste conclusão de que nós suportamos a maior carga tributária do
mundo, e não uma das maiores, como geralmente é propagado. E isso se dá porque
os benefícios e a contrapartida do Estado brasileiro não se comparam aos de países
como Holanda, Bélgica ou Suíça. Nesses países o imposto nominal representa um
alto índice percentual sobre os salários. Contudo, a saúde, a educação, o transporte,
a  moradia  e  outros  direitos  são respeitados  e  se  colocam como os  melhores do
mundo.

Mesmo  com  a  redução  individual  dos  valores  do  IPVA,  em  virtude  da
desvalorização  do  mercado  de  veículos,  o  Estado  continua  arrecadando  sempre
mais, com o aumento da frota geral de veículos.

Por ser o IPVA uma das fontes tributárias dos estados e Distrito Federal; por ter, nos
últimos anos, esse imposto aumentado a arrecadação em cerca de 100%, graças ao
crescimento significativo da frota brasileira; por representar um montante injetado de
mais de 10 bilhões nos cofres públicos; pelos motivos relevantes para a sociedade
mineira e pelos  fatos expostos é que este projeto tem sua relevância, ensejando,
inclusive, a diminuição considerável da guerra fiscal entre Estados. Por isso, também
solicito a adesão dos nobres pares à aprovação deste projeto.

Ressalte-se, em virtude das limitações de iniciativa legislativa como condição de
renúncia  de  receita,  que  é  indubitável  que será  compensada com o  aumento  da
arrecadação do mesmo imposto, por aumento de número de automóveis, cada vez
maior.

O estudo de impacto financeiro,  conforme art.  14 da Lei Complementar 101, de
2000,  será  realizado  por  diligência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 473/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.054/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mercês:
I - Imóvel com área de 4.200m² (quatro mil e duzentos metros quadrados), situado

no  lugar  denominado  Largo  Santo  Antônio  -  Rua  Nova,  nº  03,  no  Município  de
Mercês,  devidamente  registrado  a  fls.  05  do  Livro  2-A de  Registro  Geral,  sob  a
Matrícula R-6-305, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês, local
em que se encontra em funcionamento a Escola Municipal Dona Chiquinha.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso I continuará abrigando a referida escola.
II - Imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) de terreno rural, no

lugar denominado Palmeiras, no Município de Mercês, devidamente registrado a fls.
146,  do Livro 3-I  de Transcrição das Transmissões,  sob a Matrícula nº  7.182,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º  -  O imóvel de que trata o inciso II  será destinado ao apoio e incentivo ao
produtor rural.

III - Imóvel com área de 10.350m² (dez mil trezentos e cinquenta metros quadrados)
de  terreno  rural,  no  lugar  denominado  Santa  Amélia,  Município  de  Mercês,
devidamente registrado a fls. 68, do livro 3-G, de Transcrição das Transmissões, sob
a Matrícula nº 4.333, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso III será destinado à realização de permuta ou
construção de aparelhamento público.

IV - Imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) de terreno rural, no
lugar  denominado  Ribeirão  Santo  Antônio,  no  Município  de  Mercês,  devidamente
registrado a fls. 134, do Livro 3-G de Transcrição das Transmissões, sob a Matrícula
nº 4.646, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês, local em que se
encontra construída a Escola Municipal Rural Ribeirão de Santo Antônio.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso IV continuará abrigando a referida escola.
V - Imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) de terreno rural, no

lugar  denominado Palestina/Serra, Município de Mercês, devidamente registrado a
fls. 43, do Livro 3-H, de Transcrição das Transmissões, sob a Matrícula nº 5.485, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês, local em que se encontra
construída a Escola Municipal Rural Vereador Jayme Ferreira.
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§ 1º - O imóvel de que trata o inciso V continuará abrigando a referida escola.
VI - Imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) de terreno rural, no

lugar denominado Retiro, Município de Mercês, devidamente registrado a fls. 146, do
Livro 3-I, de Transcrição das Transmissões, sob a Matrícula nº 7.183, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º  -  O imóvel  de que trata o inciso VI  será destinado ao apoio e incentivo  à
atividade industrial.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a doação ao Município
de Mercês, dos seguintes imóveis:

I - Imóvel com área de 10.075m² (dez mil e setenta e cinco metros quadrados) de
terreno  rural,  no  lugar  denominado  Serra,  Município  de  Mercês,  devidamente
registrado a fls. 266, do Livro 3-F, de Transcrição das Transmissões, sob a Matrícula
nº 3.835, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º  -  O imóvel  de que trata o inciso I  será destinado ao apoio  e  incentivo ao
produtor rural.

II - Imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), de terreno rural, no
lugar denominado Contendas, Município de Mercês, devidamente registrado a fls. 57,
do Livro 3-G, de Transcrição das Transmissões, sob a Matrícula nº 4.281, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º  -  O imóvel de que trata o inciso II  será destinado ao apoio e incentivo ao
produtor rural.

III - Imóvel com área de 12.000m² (doze mil metros quadrados) de terreno rural, no
lugar  denominado  Fazenda  Bela  Vista/Espírito  Santo,  Município  de  Mercês,
devidamente registrado a fls. 06, do Livro 3-G, de Transcrição das Transmissões, sob
a Matrícula nº 4.031, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso III  será destinado ao apoio e incentivo ao
produtor rural.

IV - Imóvel com área de 300m² (trezentos metros quadrados) de terreno urbano,
situado  na  Rua  São  Miguel,  nº  252,  Bairro  São  Miguel,  Município  de  Mercês,
devidamente registrado a fls. 80 do Livro 2-E de Registro Geral, sob a Matrícula nº R-
2-1383, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.
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§ 1º - O imóvel de que trata o inciso IV será destinado à realização de permuta ou
construção de aparelhamento público.

V - Imóvel com área de 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados) de terreno
urbano, situado na Rua José Lopes Teixeira,  s/nº,  Bairro Carangola,  Município de
Mercês, devidamente registrado a fls. 43 e 128 dos Livros 02 e 2-C de Registro Geral,
sob a Matrícula nº 43, sob o R-6 e AV-11, no Cartório  de Registro de Imóveis da
Comarca de Mercês.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso V será destinado à realização de permuta ou
construção de aparelhamento público.

VI - Imóvel com área de 983,46m² (novecentos e oitenta e três metros e quarenta e
seis centímetros quadrados), situado na Praça Dr. Castellões, Município de Mercês,
devidamente registrado a fls. 213 do Livro 2-D de Registro Geral, sob a Matrícula nº
R-18-710, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mercês.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso VI será destinado à realização de permuta ou
construção de aparelhamento público.

Art. 3° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se findo
o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  tem por  objetivo  formalizar  a  doação de

terrenos de propriedade do Estado ao Município de Mercês e a reversão de terrenos
doados anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.

O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que poderá
utilizar  os  referidos  imóveis  de  forma  mais  proveitosa  para  a  coletividade,
empregando-os de acordo com as necessidades mais urgentes de seus munícipes.

Importante ressaltar que os imóveis constantes deste projeto de lei encontram-se
em  completo  abandono,  sofrendo  a  ação  do  tempo,  que  vem  corroendo  suas
estruturas,  mostrando-se  fundamental  que  lhes  seja  dada  uma adequada  função
social.
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Frise-se,  ainda,  que  o  Município  de  Mercês  vê-se  obrigado  a  alugar  diversos
imóveis para o funcionamento da própria administração pública, já que não dispõe de
imóveis próprios para tal, utilizando-se assim de recursos que poderiam ser revertidos
para o bem-estar da população.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.055/2014
Autoriza o poder Executivo do Estado a fazer reverter, por doação, ao Município de

Tombos 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 Tombos imóvel

situado  na  Rodovia  Jonas Esteves  Marques,  MG -  111 -  Km 183,  Bairro  Quebra
Copos, trecho Carangola (MG) - Porciúncula (RJ), no Município de Tombos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput de que trata este artigo tem por
finalidade a implementação de um pórtico turístico.

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

Art.  3º  -  O  Município  de  Tombos  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art.1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Braulio Braz
Justificação: Este projeto propõe que o Poder Executivo faça reverter ao Município

de Tombos, através de doação, o imóvel de propriedade do Estado que se localiza na
Rodovia Jonas Esteves Marques, no trecho Carangola (MG) - Porciúncula (RJ), no
Município  de  Tombos  e  que  se  encontra-se  atualmente  aos  cuidados  do  Poder
Executivo desse município.
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O interesse público da presente doação tem a finalidade de criar o portal turístico da
cidade, uma vez que o local agrega os circuitos Minas Rio e Pico da Bandeira, sendo
pioneiro  em  receber  a  receber  os  turistas  que percorrem  o  Caminho  da Luz.  Ali
deverá  ser  implantada  uma  galeria  com  stands e  outros  meios  para  receber  os
visitantes.

Assim, demostrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente e
aplicável à espécie, solicitamos que o projeto seja recebido e submetido à apreciação
dos nobres pares e, ao final, aprovado em tramitação regular.

- 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 5.056/2014
Declara de utilidade pública a Associação Casa Arte Vida Lopes Assistência Social,

com sede no Município de Lima Duarte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Arte Vida Lopes

Assistência Social, com sede no Município de Lima Duarte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Casa Arte Vida Lopes Assistência Social é uma entidade

sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Rua
São José Operário n° 285, São José dos Lopes, em Lima Duarte.

A  entidade  tem  como  objetivos  promover  assistência  social  a  crianças,
adolescentes e idosos, bem como a pessoas com deficiência, e manter parcial ou
integralmente, em caráter filantrópico e beneficente, serviços de caráter assistencial,
tais  como escola  de  artes  e reforço escolar,  sem discriminação de etnia,  gênero,
orientação sexual e religiosa.

A associação está devidamente registrada no Cartório  do 1° Ofício de Notas da
Comarca de Lima Duarte, e seus diretores são pessoas idôneas, que nada recebem
pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.



1111
____________________________________________________________________________

- 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 5.057/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  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  Monte Sião  o

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob o nº 4332, a fls. 018 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
do Município  de  Monte  Sião,  com as  seguintes  confrontações:  pela  frente com a
antiga estrada Monte Sião-Ouro Fino, à esquerda com Benedito Piedoso Ribeiro, à
direita e aos fundos com Antonio Augusto Jacinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput será utilizado pela administração
pública municipal para a construção de unidade de assistência social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Monte

Sião comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de
Minas Gerais. Propõe-se essa doação devido à localização do imóvel e à pretensão
do município de otimizar sua destinação social.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.058/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de  Monte Sião  o

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob o nº 4332, a fls. 018 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
do Município  de  Monte  Sião,  com as  seguintes  confrontações:  pela  frente com a
estrada que demanda ao Bairro Guiné, à direita,  à esquerda e nos fundos com o
imóvel de Antonia Cândido de Almeida.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput será utilizado pela administração
pública municipal na construção de unidade de assistência social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Monte

Sião comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de
Minas Gerais.

Tendo em vista a localização do imóvel e a pretensão do município de otimizar sua
destinação social, é que se propõe a presente doação .

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.059/2014
Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  do  segmento  econômico  de  fabricação  e  montagem  de  bicicletas  e
triciclos não motorizados e motocicletas, 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
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mineiro do segmento econômico de fabricação e montagem de bicicletas e triciclos
não motorizados e motocicletas, 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 615/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.060/2014

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  da
indústria de produtos químicos, 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 segmento  econômico da indústria  de  produtos  químicos,  signatário  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 619/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.061/2014

Ratifica o Convênio ICMS nº 191, de 17 de dezembro de 2013, celebrado no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 191,  de 17 de dezembro de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que
prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.062/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  189/2013,  celebrado pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 17 de dezembro de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 189/2013, celebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre
isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.063/2014
Ratifica  o  Convênio  nº  9/2014,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 27 de janeiro de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificado o Convênio nº 9/2014, celebrado pelo Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz -, em 27 de janeiro de 2014, que altera o Convênio ICMS
nº 48/2013, que institui o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel
Imune Nacional  -  Recopi  Nacional  - e  disciplina,  para as  unidades federadas que
especifica,  o  credenciamento  do  contribuinte  que  realize  operações  com  papel
destinado à impressão de livro, jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.064/2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de tributação em matéria de ICMS ao
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contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de artefatos de borracha,
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 segmento da fabricação de artefatos de borracha, nos termos do art. 225-
A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 614/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
REQUERIMENTOS

Nº 7.422/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela prisão de um homem
e pela apreensão de 250kg de maconha, em 19 de março de 2014, em Juiz de Fora.

Nº 7.423/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 31º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18 de março de 2014, em Lamin, que
resultou na apreensão de armas e materiais diversos 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.

Nº 7.424/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 1º Pelotão
de  Choque  da  3ª  Cia  de  Missões  Especiais,  pelo  eficiente  trabalho  realizado  no
período de dezembro de 2013 a janeiro de 2014 em prol da segurança pública e do
combate ao crime em Lagoa Santa.

Nº 7.425/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21 de março de 2014, em Bocaiuva,
que resultou na apreensão de arma, munição, drogas, colete balístico e dinheiro e na
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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. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.426/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  Associação  Carnavalesca  de  Araxá  pela  realização  do
Carnaval de rua nos dias 2 e 4 de março de 2014, nesse município. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº  7.427/2014,  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Djalma  de  Carvalho  Moreira,  ex-
vereador e prefeito por duas vezes do Município de Capela Nova. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº  7.428/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Oswaldo  Ramiro  Gomes  por  sua  eleição  para
presidente do Sindicato do Comércio de Uberlândia. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.429/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Geraldo Lomas, professor no Município de
Onça de Pitangui, por sua excelente atuação na formação de jovens. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 7.430/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, à Secretaria  de Meio Ambiente, ao Instituto Mineiro de
Gestão  das  Águas,  à  Agência  Nacional  de  Águas,  ao  Comitê  das  Bacias
Hidrográficas  do  Rio  Paraíba  do  Sul  e  ao  Fórum  Mineiro  de  Comitês  de  Bacia
Hidrográfica do Estado pedido de providências para o imediato posicionamento em
defesa dos interesses de Minas Gerais no que se refere ao projeto de transposição
das águas do Rio Paraíba do Sul, proposto pelo governador do Estado de São Paulo.
(- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 7.431/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Conselho  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiência,  com  a
Associação  de  Surdos,  com  a  Apae,  com  a  Avadde,  com  a  Associação  dos
Deficientes Visuais e Amigos de Governador Valadares e com o Centro Municipal de
Referência  em  Educação  Especial  Inclusiva,  todos  do  Município  de  Governador
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Valadares, pela produção do calendário de 2014 com fotografias de pessoas com
deficiência. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  7.432/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a instalação
de uma banca de jornais e revistas na Rua Arquiteto Morandi, no Bairro Barreiro de
Baixo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  7.433/2014,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  aos  presidentes  dos  comitês  de  bacias  hidrográficas  pedido  de
informações,  no  âmbito  de  sua  competência  institucional  e  territorial,  acerca  dos
aspectos que menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  7.434/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  IEF  e  à  Emater  pedido  de  providências  para  que  sejam
intensificadas  as  ações de divulgação e esclarecimentos sobre o programa Bolsa
Verde para os produtores rurais e agricultores familiares no Estado. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº  7.435/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Feam pedido de informações sobre a execução do
Programa Minas sem Lixões.

Nº  7.436/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre as ações
efetivadas e em implantação no Estado para a integração entre a gestão de recursos
hídricos e a gestão de águas minerais, prevista na Resolução do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos nº 76, de 2013. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  7.437/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a
regularização do pagamento do benefício Bolsa Verde no Estado e para o aumento
dos recursos destinados ao programa.

Nº  7.438/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao IEF pedido de providências para a regularização do pagamento do
benefício  Bolsa  Verde  no  Estado  e  para  o  aumento  dos  recursos  destinados  ao
programa.
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Nº  7.439/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Meio Ambiente pedido de providências  para que os
gestores  municipais  das  Suprams  estimulem  e  incentivem  a  adoção  de  gestão
compartilhada  de  resíduos  sólidos,  por  meio  de  consórcios  intermunicipais.  (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  7.440/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidência da Comissão Especial do Código de Mineração pedido
de providências para que seja dada especial atenção ao Projeto de Lei nº 5.807/2013,
com  vistas  à  integração  e  atuação  articulada  entre  órgãos  e  entidades  cujas
competências se refiram aos recursos hídricos, à mineração e ao meio ambiente.

Nº  7.441/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a
regulamentação da Lei nº 20.849, de 8 de agosto de 2013.

Nº  7.442/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Presidência da Cemig pedido de providências para ampliação do uso
de  energia  solar  fotovoltaica  em  programas  governamentais,  em  especial  no
Programa 289 do PPAG 2012-2015 - Universalização do Acesso à Energia Elétrica no
Campo. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº  7.443/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a
regulamentação da Lei nº 14.128, de 2001.

Nº  7.444/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Presidência do  Copam pedido  de  providências  para  a criação de
norma  infralegal  que  regulamente  a  logística  reversa  dos  resíduos  oriundos  de
produtos eletroeletrônicos.

Nº  7.445/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  ao
diferimento  do  pagamento  do  ICMS  incidente  sobre  operações  com  embalagens
usadas  e  outros  materiais  recicláveis  que  sirvam  de  matéria-prima  para  outros
produtos, para o momento da saída da mercadoria resultante da reciclagem.

Nº  7.446/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Presidência do TRE-MG pedido de providências com vistas à edição
de normas relativas à produção e distribuição de material de campanha eleitoral com
o objetivo de instituir o uso obrigatório de papel reciclado, estabelecer mecanismos
para evitar o excesso de poluição visual, ambiental e sonora e impor multas para os
casos de descumprimento.

Nº  7.447/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para utilização de
papel reciclado na produção de livros didáticos distribuídos por programas federais e
para estímulo a recolhimento, reutilização e reciclagem dos livros usados.

Nº  7.448/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para implantação do
prêmio Cidade Sustentável de Minas Gerais, com as características que menciona. (-
Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  7.449/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que inclua, nas
políticas públicas estaduais, programas e ações com vistas ao desenvolvimento de
hortas e viveiros de mudas cultivadas com adubos orgânicos e compostagem, nos
quais trabalhem pessoas que cumprem penas alternativas de prestação de serviços
comunitários, e cuja produção tenha a destinação que menciona. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº  7.450/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a realização de
estudos sobre a redução de tributos que incentive a implantação e o financiamento de
energias limpas no Estado. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  7.451/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a
regulamentação e a aplicação da Lei  nº 20.011, de 2012. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº  7.452/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente do BDMG pedido de informações sobre o número de
projetos para a adequada disposição de resíduos sólidos urbanos financiados pela
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linha de financiamento BDMG Saneamento, desde sua criação, e o percentual deles
que  envolvem  geração  de  energia  proveniente  do  gás  metano.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº  7.453/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Minas Gerais
pedido de providências para que analise a proposta de criação, na rede estadual de
ensino,  da  olimpíada  Educação  Consciente  É  Natureza  Viva,  acompanhado  da
proposta do Parlamento Jovem sobre o tema.

Nº  7.454/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que analise
a  proposta  de  criação,  na  rede  estadual  de  ensino,  da  olimpíada  Educação
Consciente É Natureza Viva, acompanhado da proposta do Parlamento Jovem sobre
o tema.

Nº  7.455/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que analise a
proposta de criação, na rede estadual de ensino, da olimpíada Educação Consciente
É Natureza Viva, acompanhado da proposta do Parlamento Jovem sobre o tema. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  7.456/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Feam  pedido  de  informação  sobre  as  ações  do
Estado para o incentivo da produção de energia em aterros sanitários.

Nº  7.457/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretária  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre:  a)  o
número de procedimentos licitatórios que envolvem a utilização de asfalto nos quais
foi  dada  preferência  à  massa  asfáltica  produzida  com  borracha  de  pneumáticos
inservíveis  desde  a  publicação  da  Lei  nº  18.719,  de  2010;  b)  o  percentual  de
utilização  desse  tipo  de  massa  asfáltica  em  relação  ao  total  de  massa  asfáltica
utilizada no Estado no mesmo período; e c) os possíveis entraves à aplicação da
referida lei.

Nº  7.458/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Secretário de Transporte pedido de informações sobre: a) o número
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de procedimentos licitatórios que envolvem a utilização de asfalto nos quais foi dada
preferência à massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis
desde a publicação da Lei nº 18.719, de 2010; b) o percentual de utilização desse tipo
de massa asfáltica em relação ao total de massa asfáltica utilizada no Estado no
mesmo período; e c) os possíveis entraves à aplicação da referida lei.

Nº  7.459/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Diretor-Geral  do  DER-MG pedido  de  informações  que menciona
sobre  a utilização no Estado,  desde a publicação da Lei  nº  18.719,  de 2010,  de
massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis. (- Distribuídos à
Mesa da Assembleia.)

Nº  7.460/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Governo  pedido  de  providências  com  vistas  à
elaboração  de  estratégia  de  comunicação  para  informar  os  habitantes  das
comunidades rurais do Estado sobre a prestação de serviços de saúde, educação,
lazer e apoio à agricultura familiar. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  7.461/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para o credenciamento
do Hospital São Paulo na especialidade de neurocirurgia, no âmbito do Samu.

Nº  7.462/2014,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para o credenciamento
do Hospital São Paulo na especialidade de hemodinâmica em cirurgia cardiovascular
e endovascular periférica. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 7.463/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21  de  março,  em  Governador
Valadares, na qual prenderam cinco pessoas e apreenderam um menor, bem como
droga e  balança  de precisão;  e  seja  encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG
pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo
relevante serviço prestado.

Nº 7.464/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 21 de março, em Porteirinha, na qual
apreenderam  carga  ilegal  de  cigarros  e  prenderam  cinco  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.465/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 22 de março, em Itajubá,  na qual
prenderam  duas  pessoas  e  apreenderam  um  menor,  bem  como  droga;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.466/2014,  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 em ocorrência, em 23 de março, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam dois adolescentes, bem como droga, dinheiro e celulares; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.467/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que integram a diretoria da Associação dos
Policiais  e  Bombeiros  Militares  do  Triângulo  Mineiro  pelos  relevantes  serviços
prestados em favor dos profissionais de segurança pública do Estado. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.468/2014, da Comissão de Esporte, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Leandro Dornellas Maia, diretor da Escola Estadual Cônego
Joaquim Monteiro, do Município de Matias Barbosa, pela conquista do segundo lugar
da  equipe  feminina  no  Campeonato  Brasileiro  Escolar  de  Handebol  realizado  em
Guarapari (ES).

Nº  7.469/2014,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  a
Secretaria de Turismo pedido de providências para a inclusão dos Jogos do Interior
de  Minas -  Jimi  -  e  dos Jogos Escolares de  Minas Gerais  -  Jemg -  no edital  do
programa Minas Olímpica Bolsa Atleta.

Nº 7.470/2014, da Comissão de Cultura, em que solicita sejam encaminhados à
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Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  que  realize,  na
regulamentação da Lei nº 21.159, de 17/1/2014, que proíbe no Estado a utilização de
animais  em  espetáculos  circenses,  ampla  consulta  acerca  dos  procedimentos  a
serem adotados na execução da referida norma, por intermédio dos diversos canais
de  participação social,  garantida  a  audiência  com os  representantes  do  circo  em
Minas  Gerais;  e  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública  realizada  por  essa
comissão no dia 12/3/2014, que debateu a situação do circo no Estado.

Nº  7.471/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  liberação  de  recursos
financeiros para o Conservatório Estadual Lorenzo Fernandes, em Montes Claros, e
para o Conservatório de Bocaiuva, ambos em situação precária e com denúncias de
demissões.

Nº 7.472/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e ao policial civil que menciona por
sua participação na prisão de quatro pessoas que tentaram assaltar uma casa lotérica
em Pouso Alegre, no dia 14 de março.

Nº 7.473/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona pela prisão de duas
pessoas que tentaram explodir um caixa eletrônico em Caeté, no dia 15 de março.

Nº 7.474/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 187ª Cia PM/33° BPM pela
prisão em flagrante de sete homens e pela apreensão de um adolescente por tráfico
de drogas, em Betim, no dia 16 de março.

Nº 7.475/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de protesto à Presidência da República, ao Ministério da Defesa e ao
Comando  do  Exército  Brasileiro  em  função  da  veiculação,  nos  meios  de
comunicação,  da  possível  desativação  de  destacamentos  do  1°  Batalhão  de
Fronteira, sediado em Corixa, no Município de Cáceres (MT), junto à fronteira com a
Bolívia.

Nº 7.476/2014, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
ao Departamento Nacional de Produção Mineral pedido de providências para que se
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apure  a  denúncia  de  irregularidades  em  atividade  de  pesquisa,  registrada  por
Dorotides  Resende  Borges  e  Imar  Borges  de  Resende  contra  Fernando  Esteves
Fernandes.

Do deputado  Agostinho  Patrus  Filho  em que  solicita  a  realização  do  seminário
legislativo Destino Minas.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Braulio
Braz e outros (2), Carlos Pimenta e outros, Dinis Pinheiro e outros (2), Jayro Lessa e
outros e Cabo Júlio (11).

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), do Trabalho e de Transporte e do
deputado Leonardo Moreira (2).

Questões de Ordem
O deputado Almir  Paraca -  Sr.  Presidente,  falarei rapidamente,  só para trazer  a

público um edital muito importante, que foi aguardado durante muitos anos por todos
aqueles que militam e trabalham com a produção orgânica e agroecológica no Brasil.
O BNDES e a Fundação Banco do Brasil lançaram o Edital de Seleção Pública nº
2.014/005, das redes Ecoforte, edital que já está conhecido como programa Ecoforte,
para seleção pública de projetos das redes de agroecologia, extrativismo e produção
orgânica. Darei simplesmente as informações principais. O volume total dos recursos
financeiros  disponíveis,  recursos  não  reembolsáveis  para  apoio  aos  projetos  que
poderão ser atendidos, é de até R$25.000.000,00. Individualmente cada projeto pode
chegar a R$1.250.000,00. Sr. Presidente, os projetos devem ter foco na estruturação
de  unidades  de referência  relacionadas  à  produção orgânica,  extrativista  e/ou  de
base agroecológica e devem ser apresentados até o dia 16/5/2014, pessoalmente, na
Fundação Banco do Brasil ou via  e-mail postado até essa data. Quando pudermos,
detalharemos melhor as condições do edital, mas já quero deixar o alerta para os
militantes da agroecologia em Minas Gerais, para que possam aproveitar, uma vez
que esse edital  vem atender  uma demanda antiga,  como eu disse, daqueles  que
militam e trabalham com agroecologia, extrativismo e produção orgânica no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O deputado Marques Abreu - Sr. Presidente, é só para lamentar e solicitar a V. Exa.
1 minuto de silêncio, em razão da morte do prefeito de São João do Manteninha, Sr.
Paulo  Roberto  Rodrigues,  que  faleceu  ontem,  num  acidente  automobilístico,
juntamente com seu pai. Gostaria de prestar-lhe essa última homenagem.

Homenagem Póstuma
O presidente - A presidência acata o pedido do deputado Marques Abreu e solicita a

todos que, de pé, permaneçam em silêncio por 1 minuto.
- Procede-se à homenagem póstuma.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente, é apenas para registrar os 106 anos de

glórias do Clube Atlético Mineiro nesta data. Muito obrigado.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Luiz Henrique.
O deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

funcionários  da  Assembleia  Legislativa  e  público  que  nos  acompanha  pela  TV
Assembleia, foi com muita alegria que, na semana passada, recebi em meu gabinete
os Srs. Ibar Vilela de Queiroz e Edvair Vilela de Queiroz, proprietários do Frigorífico
Minerva,  que  adquiriram  recentemente  o  Frigorífico  Kaiowa,  de  Janaúba.  Esse
frigorífico  tem  experiência  no  Brasil,  Paulo  Guedes,  há  mais  de  30  anos,  e  é
consolidado,  com  mais  de  11  mil  funcionários  atuando  em  diversas  países  do
mercado  europeu,  com  frigoríficos  também  na  América  Latina,  no  Uruguai  e  no
Paraguai. Então, é com grande alegria que anunciamos que, com fé em Deus, nos
próximos 100 dias esse frigorífico estará atuando na região da Serra Geral.

Nessa ocasião, esteve presente no meu gabinete o Sr. José Aparecido, presidente
do Sindicato Rural  de Janaúba, que fez uma explanação sobre o gado em nossa
região. Ele nos apresentou um informe dizendo que, num raio de 350km em volta de
Janaúba, existe um rebanho estimado de mais de 4 milhões de cabeças, o que dará
sustentabilidade ao negócio do Minerva. Esteve também presente, naquela ocasião, o
prefeito de Janaúba, que está facilitando bastante o trabalho para que o frigorífico
possa cumprir suas metas, assim como o deputado estadual Zé Maia, grande amigo
dos proprietários, que possui uma planta em Campina Verde.
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Então, é com grande alegria e com muita ansiedade que estamos aguardando a
reabertura do frigorífico Kaiowa, agora denominado Minerva. Já estou fazendo visitas
a setores do governo do Estado tendo em vista a liberação das licenças ambientais.
Estamos  trabalhando  em  parceria  com  a  Copasa,  que  fará  o  tratamento  dos
efluentes.

Estou  falando  sobre  uma  notícia  muito  boa,  mas,  por  outro  lado,  o  que  me
preocupa, sobremaneira, é a Instrução Normativa nº 3, publicada em 20/3/2014, que
estabelece requisitos fitossanitários para a importação de banana do Equador.

Fiquei muito preocupado com isso, porque, durante todo o final do ano passado,
estive  em  Brasília  com  outros  deputados  estaduais  e  federais,  e  com  o  Dirceu
Colares,  presidente  da  Confederação  Nacional  dos  Bananicultores,  mineiro  de
Montes Claros, tentando impedir a importação de bananas do Equador. Realizamos
nesta Casa audiência pública na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
para  discutir  à  exaustão  esse  tema.  Esta  semana,  fomos  surpreendidos  com  a
Instrução Normativa nº 3, que possibilita a entrada de banana do Equador na nossa
economia nacional. O que isso representa? Representa o seguinte: o Brasil é o 4º
produtor mundial de banana, e Minas Gerais é o 4º produtor nacional de banana. Na
nossa região, Norte do Jequitinhonha, Deiró, a banana representa emprego e renda,
e em todo o Brasil. São 500 mil empregos diretos e quase 1 milhão de empregos
indiretos.  Então,  no  meu  modo  de  ver,  beira  a  irresponsabilidade  a  Instrução
Normativa nº 3, permitindo a entrada de banana do Equador no Brasil, uma vez que
somos autossuficientes em banana. Chego a pensar que a nossa presidenta Dilma
está dando uma banana do Equador aos produtores nacionais.

O deputado Deiró Marra (em aparte)* - Primeiramente quero parabenizá-lo. Esse é
um tema que tem trazido certo constrangimento, deputado Luiz Henrique. Quero dizer
que,  em  conversa  com  diretores  do  IMA,  ficou  demonstrada  a  sua  grande
preocupação:  o  desestímulo  com o  cultivo  de  banana.  Sabemos  que o  Norte  de
Minas é forte. Hoje temos uma diversidade muito grande também dessa cultura na
região  do  Alto  Paranaíba.  Algumas  cidades  têm  hoje  o  seu  sustento  com  essas
culturas. Portanto, é importante deixar clara a manifestação do próprio governo de
Minas, por meio do IMA, sobre essa questão fitossanitária. É interessante dizer que,
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às vezes, travamos uma grande batalha para regulamentar as normas.
Quanto à questão da produção do queijo, estivemos juntos e não contamos com

grande apoio do governo federal.  Ao contrário,  encontramos mais barreiras. Agora
temos a necessidade de quebrar essas barreiras, de que o IMA possa realmente
atuar de forma concreta. Agora existem as instruções normativas para regularizar a
questão fitossanitária. Existe, sim, uma grande força atuando para que possamos ter
os produtos, especialmente os mineiros, comercializados.

Quero  aproveitar  e  fazer,  deputado  Luiz  Henrique,  uma  ressalva  quanto  aos
grandes problemas que estamos tendo no IMA, especialmente em nossa cidade de
Patrocínio, onde temos funcionários de carreira, que dedicaram mais de 15, 20 anos
a essa instituição,  sendo transferidos sem a menor justificativa.  Quero ressaltar  a
importância desse recurso, desse material humano - temos funcionários que fazem o
seu trabalho com dedicação, que apresentam realmente questões como essa que V.
Exa. aborda. Temos aí uma instituição que precisa realmente ser revista neste aparte.
Muito obrigado.

O deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deiró. Antes de passar a palavra ao
meu querido amigo deputado Paulo Guedes, quero falar de alguns dados quanto a
essa questão fitossanitária. A banana produzida no Equador leva de 30 a 40 vezes
mais defensivos agrícolas que a nossa. Então há uma preocupação muito grande de
nossa parte. A princípio, os técnicos da Embrapa haviam barrado a entrada por causa
de barreiras fitossanitárias: fungos, vírus e bactérias.

Então estamos, além de tudo, correndo o risco de perder o nosso bananal e gerar
desemprego.

O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Luiz  Henrique,  quero
parabenizá-lo pela fala e pela notícia importante de que trata seu pronunciamento: a
reabertura desse importante frigorífico para o Norte de Minas Gerais e todo o nosso
estado. Como o Frigorífico Independência ficou muito tempo fechado em Janaúba,
ouço  e  vejo  com  muito  otimismo e  alegria  seu  pronunciamento  e  a  visita  a  seu
gabinete dos novos compradores do frigorífico.

Entretanto,  queria aproveitar  este  momento em que V.  Exa.  tocou em tema tão
importante, a reabertura do Frigorífico Independência em Janaúba, para ressaltar e
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agradecer ao ex-prefeito José Benedito por uma atitude muito importante que teve. V.
Exa. deve se lembrar de que, quando ainda era prefeito, ele contratou um grupo de
bons advogados de São Paulo para acionar judicialmente a massa falida para permitir
a divisão, a retirada do Frigorífico Independência. Eles iriam vender só se fosse toda
a  massa falida  do  Independência  porque,  como havia  outros  frigoríficos  no  Mato
Grosso e em outras partes do País, economicamente a compra não era viável. Essa
ação judicial impetrada pela Prefeitura de Janaúba, pelo então prefeito José Benedito,
que depois conseguiu ganhar a liminar, permitiu que parte do Independência fosse
comprada, o que veio a acontecer agora.

Quero saudar essa importante, corajosa medida do ex-prefeito, que ajudou muito
para que o impasse fosse resolvido agora. Quero parabenizar a todos, especialmente
o sindicato rural e seu mandato. Estivemos juntos e fizemos uma série de audiências
públicas.  V.  Exa.  esteve  comigo  em  Janaúba,  numa  audiência  pública,  onde
promovemos a reabertura da discussão de questões relacionadas ao frigorífico. Agora
temos esse desfecho importante. Quero parabenizar sua atitude e fazer o registro
dessa  luta  e  dessa corajosa atitude do ex-prefeito  José Benedito,  que  entrou  na
Justiça  e  conseguiu,  por  uma  liminar,  separar  a  massa  falida  do  Frigorífico
Independência,  hoje  Minerva.  Como vários  outros  frigoríficos  do  País  inteiro  não
tinham viabilidade econômica, não havia interessados na compra do Independência.
Conseguimos separar a massa falida, e agora o Frigorífico Minerva, um dos mais
importantes  do País,  fez essa aquisição que,  com certeza,  vai  ajudar,  e muito,  a
agricultura na nossa região. Parabéns, deputado.

O  deputado  Luiz  Henrique*  -  O  senhor  tem  toda  a  razão.  Também  quero
cumprimentar o ex-prefeito José Benedito e ressaltar a importância da contratação
dessa separação que possibilitou o arremate da massa falida do Independência pelo
Minerva  num  leilão.  Quero  render  minhas  homenagens  ao  companheiro  José
Benedito, pois tivemos a honra de trabalhar junto com ele quando ainda era prefeito e
ajudá-lo a somar esforços em prol de Janaúba e região.

Quero fazer  um registro,  deputado Rômulo  Viegas,  do  que ocorreu  na  semana
retrasada no fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa, em que será instalada a nova sede da Fapemig. Foi um encontro muito
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bacana.  Quero cumprimentar  o presidente da Fapemig, Prof.  Mário Neto,  seu ex-
colega de reitoria em São João del-Rei,  que tem feito  a diferença. Como já dizia
nosso grande companheiro Aécio Neves, temos de olhar o retrovisor da história e
lembrar que a Fapemig foi criada em 1986. Há um dispositivo constitucional, o art.
212, que faz a previsão da aplicação de 1% da receita líquida em ciência, tecnologia
e inovação, somente em 2007. O ex-governador Aécio cumpriu esse dispositivo legal,
e o atual governador Anastasia vem cumprindo-o também. O Estado de Minas só tem
a ganhar com o cumprimento dessa obrigação constitucional.

Sabemos que um estado, um município e um país só irão evoluir de fato através da
ciência, da tecnologia e da inovação.

Acreditamos firmemente nisso. Foi o que aconteceu com a União Europeia, que
investe 2,3% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação. O Japão investe 3,2%, e
a  Coreia  investe  4%.  Temos  de  reconhecer  que  o  senador  Aécio  é  um  cidadão
alinhado com o futuro, contemporâneo com o futuro, ele pensa lá na frente. Eu diria
que é  um  estadista,  não é  homem que  pensa na próxima eleição,  mas,  sim,  na
próxima geração. E deu demonstração disso em Minas Gerais quando cumpriu esse
dispositivo constitucional com a lei de inovação votada em 2008, possibilitando que
ciência, tecnologia e indústria andassem juntas. Nós votamos aqui pela parceria entre
o Senai  e o Cetec.  Não adianta fazer pesquisa sem pragmatismo, sem aplicação
prática.

Portanto,  quero  parabenizar  o  Prof.  Mário  Neto,  o  secretário  de  Ciência  e
Tecnologia,  Nárcio  Rodrigues,  o  governador  Anastasia  e  o  ex-governador  Aécio
Neves por colocarem Minas como um dos melhores estados para se viver.  Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Almir Paraca.
O  deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,  público

presente nas galerias, imprensa. Nesta tarde gostaria de retomar o tema da questão
de ordem que fiz há pouco para divulgar o Edital de Seleção Pública nº 2014/005, do
BNDES e da Fundação Banco do Brasil. “Ecoforte - seleção pública de projetos de
redes  de  agroecologia,  extrativismo  e  produção  orgânica”,  é  um  tema que  pode
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parecer lateral  para muitos, mas para nós que militamos no campo da agricultura
familiar,  da  reforma  agrária,  dos  pequenos  produtores  e  que  trabalhamos  com  a
noção  de  alimentos  orgânicos  e  de  qualidade,  que  não  usem  agrotóxico  na  sua
produção, entendemos que se trata de uma grande conquista. Há muitos e muitos
anos vem-se ensaiando isso Brasil afora, e em Minas Gerais não é diferente. Temos
várias experiências organizadas no Estado, a maioria ainda bastante embrionária e
incipiente,  de  agricultores  familiares  ou  pequenos  agricultores  esforçando-se  para
garantir produtos orgânicos e disponibilizá-los à população. Esse edital que trabalha
com um volume de recursos de R$25.000.000,00 estabelece como limite para cada
projeto  R$1.250.000,00  e  procura  apoiar  projetos  territoriais  de  redes  de
agroecologia, extrativismo e produção orgânica voltados à intensificação das práticas
de manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade e de sistemas produtivos
orgânicos  e  de  base  agroecológica.  As  entidades  habilitadas  a  participar  são
cooperativas,  associações  de  pequenos  produtores,  de  agricultores  familiares,  de
extrativistas  e  de  produtores  orgânicos.  Os  projetos  devem  ter  como  foco  a
estruturação de unidades de referência relacionadas à produção orgânica, extrativista
ou  de  base  agroecológica.  Os  que  se  interessarem  em  acessar  o  edital,  está
disponível no site da Fundação Banco do Brasil, www.fbb.org.br.

A data  para  apresentação  final  dos  projetos  é  16/5/2014.  Essa  é  uma  grande
conquista daqueles que lutam pela produção agroecológica, pela produção orgânica e
pela produção extrativista. É uma oportunidade imensa para fortalecer a organização
dos  produtores  na  base,  sejam eles  assentados pela reforma agrária,  sejam eles
pequenos agricultores ou agricultores familiares.

Sr.  Presidente,  na  tarde  de  ontem  estive  em  Brasília,  no  Ministério  da  Justiça,
quando me reuni  com o  chefe de gabinete da Secretaria  Nacional  de  Segurança
Pública - Senasp -, Dr. Marcelo Barros de Oliveira. O que me levou ao Ministério da
Justiça foi uma tentativa de dar continuidade aos movimentos que estamos fazendo
na cidade de Paracatu, frente à escalada da violência a que temos assistido nos
últimos anos. No ano passado, tivemos 60 homicídios nesse município, que possui 85
mil habitantes. É muito fácil  perceber que os dados preconizados pela segurança
pública e pelos órgãos internacionais estão, em nossa cidade, Paracatu, muito acima
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do tolerável. São 60 homicídios em uma população de 85 mil habitantes. Neste ano,
já estamos atingindo a marca de 20 homicídios em nossa comunidade.

Há um mês tivemos em Paracatu a presença da Dra. Cássia, secretária adjunta de
Defesa Social.  Contamos também com representação dos comandos das Polícias
Militar e Civil do Estado de Minas Gerais. Foi uma ampla reunião, que contou ainda
com a presença do prefeito, de muitos vereadores, de delegados da Polícia Civil, do
comando  da  Polícia  Militar  regional  e  local,  além  de  representante  do  Conselho
Municipal  de  Segurança  Pública.  Entre  as  medidas,  algumas  já  estão  sendo
ensaiadas. A maioria das medidas anunciadas ainda não foram implementadas, mas
é sabido que precisamos fazer o dever de casa. A comunidade, a cidade precisa fazer
o dever de casa, que é, junto ao Ministério Público e às Polícias, especialmente junto
ao Conselho Municipal de Segurança Pública, trabalhar na inteligência, processar os
dados e as informações e organizar a força-tarefa prometida pelo governo do Estado
chamada  Operação  Impacto.  Seriam  realizadas  várias  operações  durante  muitos
meses. Esse foi o anúncio feito naquela ocasião pela secretária adjunta.

Um trabalho de inteligência é fundamental. Nesse sentido, durante essa reunião,
pedimos a realização de um diagnóstico bem-feito sobre a realidade local.  Nosso
entendimento é de que deveríamos partir daí. O certo era nos debruçarmos sobre as
informações,  sobre  os  dados  e  fazermos  um  diagnóstico  sobre  quem  são  essas
pessoas que estão sendo assassinadas. Sabe-se que há um envolvimento com o
tráfico de drogas e armas. A maioria  são jovens.  No entanto, as informações são
ainda esparsas. Elas não foram organizadas e analisadas em profundidade.

Minha ida ao Ministério da Justiça foi exatamente para buscar apoio para realização
desse  diagnóstico.  O  objetivo  era  discutir  com  o  Ministério  da  Justiça  quais  as
orientações,  quais  os  entendimentos e  as  proposições  da Secretaria  Nacional  de
Segurança Pública do Ministério da Justiça para o governo local, para as prefeituras,
para  as  câmaras  de  vereadores  de  cada  um  dos  municípios  e  para  as  demais
organizações  classistas  e  sociais  de  um determinado  município.  O que cada um
poderia  fazer?  O objetivo  era  saber  o  que  compete  aos  municípios  nessa tarefa
delicada e difícil de contribuir com o aprimoramento da segurança pública para os
habitantes de uma determinada localidade.
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Paracatu é uma cidade que sempre teve imagem de ordeira, pacífica e acolhedora.
Quem já visitou Paracatu, aqui entre os colegas, sabe muito bem disso, mas ela está
perdendo essas referências rapidamente.

Assistimos  recentemente,  no  último carnaval,  a  uma política  relacionada com o
turismo, que vem sendo realizada há muitos e muitos anos por vários governos de
partidos e de cores distintas, que vêm se sucedendo no Município de Paracatu. Todos
eles vêm reforçando o resgate e a promoção do carnaval de rua de Paracatu. O que
vimos no último carnaval foi deprimente. Eu, particularmente, há 26 anos comando
um bloco de rua. Todo ano é preciso haver batedores abrindo espaço para o bloco
passar, e quando nosso bloco chegou à avenida principal não havia ninguém, não
havia  público.  Portanto,  essa  ação  revela  que  a  população,  amedrontada,  não
compareceu ao carnaval, migrou para muitas outras cidades próximas ou ficou em
casa, com medo. Isso é muito grave e revela, na verdade, o sentimento da população
de Paracatu.

Precisamos devolver esse sentimento de segurança à população. Há muitos anos
estamos tentando envolver a comunidade de Paracatu naquilo que diz respeito ao
desenvolvimento  sustentável  local,  mas  é  bem  verdade  que  não  estamos  tendo
sucesso.

Para promover  o desenvolvimento sustentável  local  é necessário organização e
envolvimento da comunidade nos seus diversos segmentos. Chegamos a realizar um
plano de desenvolvimento para os próximos 30 anos, e esse plano está engavetado
há 3, 4 anos. Não foi realizada praticamente nenhuma das ações preconizadas pelo
plano  de  desenvolvimento  local.  O  interessante  é  que  as  ações  da  Secretaria
Nacional  de Segurança Pública propostas aos municípios vão na mesma direção.
Elas não têm alternativas. A comunidade deve se organizar assumindo para si parcela
da responsabilidade de promover  esse sentimento  de segurança pública,  é claro,
aliada à Polícia Civil, à Polícia Militar ou ao Ministério Público. A tarefa de processar
as informações, de entender o que está acontecendo na cidade e de desferir ações
voltadas  para  recompor,  para  reconquistar  as  referências  maiores  de  um  povo
civilizado, de um povo culto e de um povo ordeiro deve ser promovida conjuntamente.

A prefeitura, a câmara de vereadores, a associação comercial e industrial e diversas
outras organizações são fundamentais nesse esforço. Estamos agendando para as
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próximas semanas uma visita. Com uma comitiva de Paracatu, vamos ao Ministério
da Justiça colher orientações sobre o que deve ser feito para que essa sociedade se
organize e recupere a noção, o sentido, o sentimento de segurança pública que nos
escapou nos últimos anos.

Queremos  ainda,  Sr.  Presidente,  apresentar  um  requerimento,  que  estamos
protocolando na Mesa. Estamos propondo se formule voto de congratulações aos
gestores das organizações indicadas como finalistas no 1º Prêmio Objetivo do Milênio
de Minas Gerais.

Temos na nossa região três projetos: o programa Integrar, no eixo Educação, da
Kinross  Brasil  Mineração,  mineradora  de  ouro  de  Paracatu;  o  projeto  de  turismo
ecocultural  de  base  comunitária  no  Mosaico  Grande  Sertão  Veredas  Peruaçu,
promovido  pelo  Instituto  Cultural  e  Ambiental  Rosa  e  Sertão,  no  Município  de
Chapada Gaúcha -  aproveito a oportunidade para mandar um abraço à Damiana,
apresentar nossas congratulações a todos os que militam no sertão roseano do Vale
do Rio Urucuia e parabenizá-los por essa conquista; e o projeto Sustentabilidade com
Unidades de Captação, Melhor Destino das Águas Fluviais, do Instituto de Pesquisa e
Estudos de Lassance.  É importante dizer que esses indicadores dos Objetivos do
Milênio têm sido um esforço para o Brasil,  que vem se posicionando muito bem.
Esperamos  que  com  Minas  Gerais  não  seja  diferente.  Esses  indicadores  dizem
respeito a uma vida de melhor qualidade, uma vida cidadã, uma vida digna para todos
os mineiros.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  agradecemos  a  oportunidade.  Acompanharemos  a
premiação  dos  ODMs  até  a  sua  conclusão  porque  esse  assunto  é  de  grande
interesse para todos os que militam em prol da cidadania no Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Peço a V. Exa. a suspensão dos trabalhos para que os
entendimentos entre as duas bases possam terminar.

Suspensão da Reunião
O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) -  A presidência vai  suspender a
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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 Bonifácio Mourão) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 37 deputados. Portanto, há quórum para a

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.922/2014  seja  distribuído  à  Comissão  de  Política
Agropecuária, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais
praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 25 de março de 2014.
Adelmo Carneiro Leão, 3º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  7.468 e 7.469/2014,
da  Comissão de Esporte;  7.470  e  7.471/2014,  da  Comissão de  Cultura;  7.472  a
7.475/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  7.476/2014,  da  Comissão  de
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Minas e Energia. 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  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  5ª
Reunião  Ordinária,  em  19/3/2014,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.928/2014,  da
Comissão de Fiscalização Financeira; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 2ª
Reunião Extraordinária, em 19/3/2014, dos Requerimentos nºs 7.218, 7.305 a 7.312,
7.316 e 7.331/2014, do deputado Cabo Júlio; 7.247/2014, do deputado Tony Carlos;
7.249/2014,  da  Comissão de Participação Popular;  7.304/2014,  do  deputado Ivair
Nogueira; 7.313 a 7.315, 7.332, 7.333, 7.341 e 7.342/2014, do deputado Sargento
Rodrigues; e aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 25/3/2014, dos Requerimentos
nºs 7.365 a 7.367/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 7.368 a 7.372/2014, do
deputado  Cabo  Júlio;  e  do  Trabalho  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em
19/3/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.817/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes;
4.818/2013, do deputado Duilio de Castro; 4.845/2014, do deputado Fred Costa, e
4.849/2014,  do  deputado  Rogério  Correia;  e  do  Requerimento  nº  7.302/2014,  do
deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (Ciente.  Publique-se.);  e  pela  Comissão  de
Transporte, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Dinis Pinheiro e outros
(2) em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Hospital
Sofia Feldman pelos 30 anos de sua fundação e o Hospital da Baleia pelos 70 anos
de sua fundação; Jayro Lessa e outros em que solicitam a convocação de reunião
especial para homenagear a Coca-Cola Femsa Brasil pela instalação da nova fábrica
em Itabirito;  Braulio  Braz e outros (2)  em que  solicitam a convocação de reunião
especial  para  homenagear  a  Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de
Manhuaçu -  Aciam -  e o  Hospital  César  Leite  de Manhuaçu;  e Carlos  Pimenta e
outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Sra.
Yvonne Silveira de Oliveira, presidente da Academia Montesclarense de Letras, pelo
centenário de seu nascimento; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140,
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do Regimento Interno, requerimentos do deputado Cabo Júlio (11) em que solicita que
o Projeto de Resolução nº 4.816/2013, os Projetos de Lei Complementar nºs 36, 38 e
44/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.032,  4.033,  4.183,  4.423,  4.585,  4.736  e
4.737/2013 sejam encaminhados à comissão seguinte a que foram distribuídos, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu 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.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 22.062, que estabelece diretrizes e objetivos para a formulação
e a implementação da política estadual de combate às discriminações racial e étnica
e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer.
Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Lafayette  de  Andrada  opina  pela
manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Retiro, Sr. Presidente.
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  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 presidência lembra ao Plenário que o veto
será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. 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 veto ao parágrafo único do
art. 7º.

- Registram “sim”:
Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio
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Franco -  Lafayette  de Andrada -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -
Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Elismar Prado - Paulo

Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Rogério  Correia  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tony Carlos  -
Ulysses Gomes.

O deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, o painel não funcionou. O meu voto é
“sim”.

O deputado Gilberto Abramo - Registre o meu voto “não”, presidente.
O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, quero declarar o meu voto “não”.
O presidente - Estão computados.  Votaram “sim” 27 deputados. Votaram “não” 13

deputados,  totalizando  40 votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno único,  o  Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 22.062. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.077,  que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra 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 Bonifácio Mourão. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão para emitir
seu parecer.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.077

Relatório
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 Proposição de
Lei  nº  22.077,  que autoriza o Poder Executivo a doar  ao Município de Ibitiúra de
Minas o imóvel que especifica.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  602/2014,
publicada no Diário do Legislativo de 6/2/2014.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à comissão
especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “b”, combinado com o art.
222, do Regimento Interno.
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De acordo com o disposto no § 3º 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.
Fundamentação

A Proposição de Lei nº 22.077 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ibitiúra de Minas área de 880,80m², a ser desmembrada de imóvel com 5.222,29m²,
situado na Rua Antônio Pinto de Carvalho, naquele Município, para a instalação de
uma creche municipal.

Como razão do veto, o governador alega a contrariedade do interesse público, uma
vez que a  referida  área encontra-se  afetada,  destinada  às  instalações  da Escola
Estadual Caliméria Silveira. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, órgão que
detém o vínculo do imóvel,  o terreno está destinado à construção de uma quadra
poliesportiva, com projeto aprovado e recursos públicos já assegurados.

Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça solicitou seu
encaminhamento,  nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento  e  Gestão -  Seplag  -,  para  que esta  informasse sobre  a
situação efetiva do imóvel. Entretanto, vencido o prazo previsto no citado artigo sem o
recebimento da resposta, foi dada continuidade à tramitação da proposição.

Deve-se destacar que a prévia autorização legislativa para a alienação de bens
imóveis  do  patrimônio  público  é  exigência  contida  no  art.  18  da  Constituição  do
Estado e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que exige sua subordinação ao
interesse  público.  No  caso  em  análise,  é  de  interesse  público  que  o  imóvel
permaneça vinculado à Secretaria de Estado de Educação, dando continuidade ao
projeto  de  construção  de  quadra  poliesportiva  a  fim  de  contribuir  para  o
desenvolvimento de atividades recreativas e desportivas, especialmente dos alunos
da Escola Estadual Caliméria Silveira.

Cabe lembrar, ainda, que a doação de imóveis, embora necessite da autorização
deste Poder, é ato reservado ao governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da
Carta Mineira, a ele atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a



1139
____________________________________________________________________________

atividade  do  Poder  Executivo.  A  proposição  de  lei,  nesse  sentido,  tem  caráter
meramente autorizativo, pois o negócio jurídico somente será aperfeiçoado com a
conjugação da vontade dos dois Poderes.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, a transformação da citada
proposição em lei, por meio da rejeição do veto em análise, em nada contribuirá para
a adoção da medida nela consubstanciada, tornando-se inócua.

É razoável, portanto, o acolhimento da diretriz emanada do Executivo.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de
Lei nº 22.077.

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 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 veto.

- Registram “sim”:
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu -  Rômulo Viegas - Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite -  Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Gilberto Abramo - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Tony Carlos.
O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, registre meu voto “não”.
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, registre meu voto “não”.
O deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 32 deputados. Votaram “não” 9
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deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total
à Proposição de Lei nº 22.077. Oficie-se ao governador do Estado.

Questões de Ordem
O deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Apenas  quero  lembrar  aos  deputados  que

amanhã  votaremos  a  PEC e  precisaremos  de 48  votos  no  Plenário.  Gostaria  de
contar com a colaboração e a sensibilidade dos deputados para a votação da PEC
amanhã às 14 horas. Serão necessários 48 deputados presentes no Plenário.  Era
esta a minha recomendação em nome da liderança. Obrigado, presidente.

O  deputado  Cabo  Júlio  -  Hoje  a  Comissão  de  Segurança  Pública  votou  um
requerimento para o secretário Rômulo e o governador do Estado solicitando que
sejam convocados os 365 excedentes do último concurso de agente de segurança
prisional.  Nós vivemos uma necessidade veemente, porque alguns presídios ainda
estão na responsabilidade da Polícia Civil, estão sendo repassados para a Seds, e
outros ainda estão com a guarda externa da Polícia Militar, o que é mais caótico.
Havia um TAC do governo do Estado com o Ministério Público, porque havia quase
15  mil  servidores  contratados  há  15 anos.  O  Ministério  Público  questionou,  e  foi
aberto  concurso  para  preencher  3.150  vagas.  Trabalhamos  junto  ao  governo  do
Estado mostrando essa necessidade, até pela estabilidade do servidor e porque é
bom para  o  serviço  público  e  para  a  administração pública.  Conseguimos  que o
governo  chamasse  mais  2  mil  agentes  para  fazer  a  última  etapa  do  certame já
iniciado. Mas desses 1.150, ficaram apenas 365 excedentes do último concurso. É
incrível como, mesmo havendo excedentes, abriram um novo concurso. Precisamos
partir do princípio da economicidade. Se vamos abrir novo concurso, vamos chamar
os excedentes que fizeram quase todas as etapas. A Comissão de Segurança Pública
aprovou, e falo em nome de toda a comissão, fazendo um apelo ao governador, para
o bem da segurança pública, para o bem da Secretaria de Defesa Social, para o bem
daquelas pessoas. Houve uma notícia veiculada de que seriam chamados para fazer
o curso, e muitos deles pediram demissão do emprego para ficar à disposição. Então,
faço  um  apelo  para  que  o  governador,  assim  como  fez  com  o  concurso  para
delegado, assim como fez com o concurso para escrivão,  assim como fez com o
curso  de  formação de sargentos  do  Corpo de  Bombeiros  e  de  soldados  da PM,
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também  chame  o  restante  dos  excedentes  dos  agentes  de  segurança  prisional,
porque  o  Estado vai  ganhar,  e,  mais  do  que isso,  a  população mineira  ganhará.
Obrigado.

O presidente - Obrigado, deputado Cabo Júlio. Certamente, seu apelo será acolhido
por  muitos  parlamentares  aqui  presentes,  inclusive  por  mim.  Compartilho  dessa
preocupação e das ações junto ao governador do Estado de Minas Gerais.

O  deputado  Arlen  Santiago  -  Queria  formular  uma  questão  de  ordem,  Sr.
Presidente.  E,  se  possível,  gostaria  que  a  Mesa  respondesse  a  ela  por  escrito.
Gostaria de saber se uma pessoa que está no exercício do cargo de secretário de
Estado de Minas Gerais, caso venha a ser condenado ou tenha sido condenado por
improbidade  administrativa,  transitado  em  julgado  num  colegiado,  no  Tribunal  de
Justiça,  considerando-se  as  leis  que  temos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  pode
continuar exercendo o cargo de secretário de Estado.

O  presidente  -  A presidência  acolhe  a  solicitação  do  deputado  Arlen  Santiago.
Oportunamente lhe será dada a resposta.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  A  fala  do  deputado  Arlen  Santiago  gerou  um
questionamento, uma curiosidade. Gostaria de saber que caso é esse. Se existe esse
caso, V. Exa. poderia solicitar ao deputado Arlen Santiago que esclarecesse quem é
esse ficha suja que está num cargo de confiança do governo de Minas Gerais.

O presidente - Deputado Paulo Guedes, a solicitação do deputado Arlen Santiago
será  atendida  independentemente  da  nominação de eventual  condenado.  V.  Exa.
mesmo poderá obter a resposta diretamente com o deputado Arlen Santiago. Cabe à
Mesa responder à questão de ordem suscitada pelo deputado Arlen Santiago, sem
nominar pessoas. Não cabe à Mesa, neste momento, identificar eventual condenado.

O deputado Paulo Guedes - O assunto gerou curiosidade muito grande, porque é
uma acusação muito grave um alto cargo de confiança no Estado de Minas Gerais
estar ocupado por uma pessoa com condenação por um colegiado. Como ele não
citou nome, há essa nossa curiosidade, Sr. Presidente.

O deputado Wander Borges - Sr.  Presidente,  amanhã teremos uma votação, no
Supremo Tribunal  Federal,  referente à Lei  Complementar  nº  100, que foi  justa ao
corrigir  um  erro  e  efetivar  98  mil  servidores,  como  cantineiras,  serventes  e
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professores, sendo que alguns deles já estavam cumprindo sua jornada de trabalho
antes da Constituição de 88. Espero que amanhã, na hora da votação, nosso ministro
tenha senso de justiça e faça prevalecer aquilo que realmente trará esperança para
todas as pessoas. Hoje, pela manhã, encontrei-me com uma senhora de 65 anos que
já  tem  27  anos  de  Estado.  Ela  não  fez  o  concurso  e  está  dependendo  desse
encaminhamento da Lei nº 100. Sua expectativa é muito grande por ter condições de
completar seu tempo, aposentar-se e, mais que justo, receber um salário digno ao
cumprir o resto da sua etapa de vida. Espero que Deus abençoe esses ministros para
que tragam luz àquilo que determina a Constituição e justiça social a esses mais de
98 mil servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O  presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Inácio  Franco  em  que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,
transferi-la ao deputado Glaycon Franco. A presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.

O  deputado  Glaycon  Franco*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Demais  deputados  e
distinto público que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia, o que me
faz ocupar esta tribuna nesta tarde são dois assuntos. Um deles é a duplicação da
BR-040.  Nós,  no  ano  passado,  encaminhamos  um  ofício  à  Agência  Nacional  de
Transportes Terrestres. Já que iam fazer a licitação da rodovia, pedimos que fosse
usado o critério da prioridade somente para aqueles  trechos onde ocorre o maior
número de acidentes com vítimas fatais.

Recebemos,  na  época,  o  apoio  de  vários  deputados  desta  Casa,  de  vários
prefeitos, das minhas queridas regiões do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, e da
minha  querida  cidade  natal,  Conselheiro  Lafaiete.  Aliás,  até  mesmo  de  juízes,
promotores, deputados federais e estaduais votados em nossa região.

Recebemos o comunicado, a resposta da ANTT, falando que a duplicação ficaria a
critério  da  empresa vencedora do leilão,  ou seja,  da licitação.  Tão logo tomamos
conhecimento da empresa que ganhou a licitação, a Invepar, por nossa iniciativa, do
nosso promotor de justiça e coordenador dos trabalhos da regional de Conselheiro
Lafaiete, Dr. Glauco Peregrino, e do prefeito de Conselheiro Lafaiete, Ivar de Almeida
Cerqueira Neto, encaminhamos ofício à Invepar, a fim de que ela atentasse para essa
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prioridade,  porque  é  inadmissível  deixarmos  a  critério  de  uma  concessionária  o
interesse público. Então, por meio do Ofício nº 1/2014, tentamos sensibilizar o seu
presidente.  Nós o  encaminhamos  ao Sr.  Gustavo Nunes da Silva  Rocha,  diretor-
presidente da Invepar, pedindo prioridade para esses trechos mais críticos da BR-
040.

Eu poderia trazer para os senhores dados alarmantes. Deputado Rômulo Viegas,
para o senhor ter uma noção, no trecho de 18Km, que abrange Conselheiro Lafaiete
e Congonhas do Campo,  de novembro de 2012 a outubro de 2013,  tivemos 277
acidentes com vítimas feridas. Acidentes fatais foram 159. Isso, por si só, justifica
nossa preocupação. Assim, estamos tentando sensibilizar a Invepar.

Na  semana  passada,  tivemos  conhecimento,  por  meio  da  imprensa,  mais
precisamente  do  jornal  Hoje em  Dia do  dia  19  de  março,  que  a  empresa  que
conduzirá os trabalhos, no trecho da BR-040, na nossa região, será a Concessionária
BR-040, uma empresa controlada pela Invepar. O seu presidente, Sr. Túlio Abi-Saber,
deu  uma  entrevista  a  esse  jornal  dizendo  que,  provavelmente,  a  recuperação
estrutural e a duplicação irá começar pelo trecho que fica na divisa entre Minas e
Goiás. Ele entende que lá será mais fácil conseguir as licenças ambientais, com isso
conseguirá atingir mais depressa os 10% para que possa cobrar o pedágio.

Portanto, gostaríamos de deixar registrado aqui, se isso for verdade, nosso repúdio
e nosso clamor, porque é inadmissível ser usada como critério a questão do pedágio,
a questão do poder financeiro, em detrimento dessas vítimas, desse povo tão sofrido
que margeia a BR-040 e que vem sofrendo perdas caras para as famílias do Vale do
Paraopeba e do Vale do Piranga. Então gostaria de deixar, mais uma vez, registrada
minha tristeza, porque não é de hoje que luto, desta tribuna, pela BR-040. Presido a
frente parlamentar da BR-040, e não é de hoje que estamos ocupando esta tribuna
para dizer que esse edital foi mal elaborado. Ele não priorizou a questão humana, a
questão da vida.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Glaycon Franco, vendo V. Exa.
na tribuna, quero compartilhar desse sentimento que traduz os investimentos e as
melhorias  na  BR-040  que  atendem  toda  a  região  da  nossa  grande  Conselheiro
Lafaiete, e V. Exa.  tem se destacado e desdobrado para representá-la  com muito
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orgulho nesta Casa. Mais que compartilhar esse sentimento, quero, de viva voz, dar o
meu testemunho do quanto V. Exa. tem batalhado para que isso se torne realidade.
Por  se  tratar  de  uma BR,  dependemos  das  ações  do  governo  federal.  Contudo,
sempre  ficaram  registradas  a  interferência  e  a  preocupação  de V.  Exa.,  além da
condução dos trabalhos da frente parlamentar da BR-040.

Estamos caminhando para as renovações na Casa, com a volta dos secretários. V.
Exa. ocupa essa cadeira até o presente momento, mas na semana que vem o titular
retornará. Ao encerrar essa parte do trabalho no Legislativo mineiro - digo essa parte
porque acredito  muito que V.  Exa.  continuará  como titular  da  cadeira  no  próximo
mandato, em decorrência das suas ações em prol não somente da BR-040, mas do
atendimento aos municípios, às suas bases eleitorais -, parabenizo-o por tudo que
conquistou e realizou nesta Casa. Dou testemunho muito pessoal da nossa atuação
conjunta na Assembleia mineira. V. Exa. carrega consigo duas grandes formas que
fazem  com  que  o  ser  humano  se  manifeste  ao  seu  semelhante:  humildade  e
capacidade. Muitas vezes a humildade é confundida, porque a pessoa que a detém
se  cala  em  alguns  casos,  não  briga,  perdoa,  deixa  de  opinar  por  não  querer
demonstrar  insatisfação,  mas,  no  momento  certo,  conversa  e  demonstra  os  seus
porquês.  Isso ocorreu na quarta-feira passada,  ocasião em que estava na tribuna
dirigindo a palavra aos mineiros. Em razão de algo que aconteceu fora do ambiente,
V.  Exa.  imediatamente  pediu  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião.  Grandeza,
nobreza, comprometimento com a Casa foi o que V. Exa. demonstrou nesse dia.

Presidente Adelmo, estamos na última semana de trabalho do deputado Glaycon.
Resta-nos parabenizá-lo pela participação e pelo trabalho nesta legislatura. Parabéns
a Conselheiro Lafaiete, que escolheu V. Exa. como majoritário, o mais votado. Rogo a
Deus que continue abençoando seus passos para que eles se traduzam cada vez
mais em obras e conquistas para toda a região que V. Exa. representa com muito
brilhantismo aqui  no  Parlamento  mineiro.  Finalizando,  quero dizer  que V.  Exa.  se
tornou um amigo, um companheiro presente nos debates e nas votações. Realmente,
V. Exa. é um deputado exemplar, que deixará saudade, mas retornará para cumprir a
sua meta. Parabéns, amigo deputado Glaycon Franco.

O deputado Glaycon Franco* - Obrigado, deputado Duarte Bechir.
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Sr.  Presidente,  gostaria  de  abordar  outro  tema:  a  Copa  do  Mundo.  Em  2007,
quando conquistamos o direito de trazê-la para o Brasil, fiz algumas reflexões porque
achava que aquele ainda não era o momento para que esse evento ocorresse no
País.

Apesar  de  amante  do  futebol,  de  ser  um  desportista,  de  ter  participado  de
campeonatos em minha cidade e de ter defendido as cores do meu time na minha
querida Conselheiro Lafaiete, achava que teríamos de ter outras prioridades e dar
outros passos para um dia podermos almejar a Copa do Mundo novamente em nosso
país.

Em 1950, quando tivemos a Copa - e hoje inúmeras pessoas, a grande maioria da
população  sonha  com  essa  realidade  -,  sonhávamos  um  dia  poder  participar,
presenciar de perto em nossos campos, nos campos de Minas, nos campos do Brasil
a  Copa  do  Mundo.  À  época,  entendíamos  que  deveríamos  ter  alguns  outros
investimentos na saúde,  na educação,  na  mobilidade urbana,  na  segurança,  mas
fomos  convencidos  de  que  tínhamos  sete  anos  pela  frente  e  que  esses  índices
seriam  alcançados,  que através  da  Copa  do  Mundo  conseguiríamos  avançar  em
saúde, segurança, mobilidade, infraestrutura, porque isso seria um mote, uma mola
propulsora para conseguirmos avançar nesses quesitos, tão caros para a sociedade
brasileira.

Agora, às portas da Copa do Mundo, resolvi fazer levantamentos dos dados dos
avanços  do  Brasil  e  pude  constatar  que  aquelas  inquietações,  aqueles  receios,
aquelas minhas reflexões, infelizmente, estavam corretas. Peguei alguns dados do
Tribunal  de  Contas  da  União  em  audiência  pública  realizada  na  Comissão  de
Educação, Cultura e Esporte do Senado no último dia 11 de março e fiquei bastante
temeroso e indignado. Alguns dados vou passar aos senhores. Total de ingressos
disponibilizados: 3.334.000; 2.500.000 já foram vendidos, sendo 1.500.000 ao público
em geral.  Para o cidadão comum isso  demonstra  a  dificuldade que é  adquirir  os
ingressos. Desses, 43% já foram vendidos para estrangeiros. Apenas 57% para os
brasileiros.

Então, hoje é uma dificuldade ingente você conseguir o ingresso, principalmente as
pessoas que sempre participaram dos campos, dos gramados, dos estádios. Ou seja,
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estamos com a Copa do Mundo em um país considerado a pátria de chuteiras, mas
que,  infelizmente,  a  grande  massa,  o  povo  brasileiro  não  vai  ter  acesso  aos
ingressos.

Para  vocês  terem  ideia,  deputado  Duarte  Bechir,  deputado  Gustavo  Valadares,
nobre presidente, em relação aos estádios, o Brasil está com 66% das obras prontas.
Nesse  mesmo  período,  em  2006,  na  Alemanha,  100%  dos  estádios  já  estavam
prontos; e, em 2010, na África do Sul, 80%. Faltam quatro estádios para concluir suas
obras: Manaus, Cuiabá, Curitiba e São Paulo.

Em  2007  previa-se  um  gasto  de  R$2.600.000.000,00  com  estádios  e
R$7.900.000.000,00  com  infraestrutura.  Hoje  a  inversão  é  enorme.  Gastaram-se
R$8.000.000.000,00 com estádios e apenas R$2.700.000.000,00 com infraestrutura.
Portanto,  naquela  preocupação  nossa,  naquele  nosso  anseio  à  época  fomos
convencidos de que as grandes obras de infraestrutura compensariam os desgastes.
A falta  de  investimentos  nos estádios  mostra  que estávamos com razão.  Apenas
R$2.700.000.000,00 foram investidos até hoje em infraestrutura.

Segundo balanço da execução da Copa, o grande legado desse evento não chega
a  50%.  Em  segurança,  senhores,  do  orçamento  de  R$1.600.000.000,00,  apenas
R$411.600.000,00 já foram contratados, e, destes, somente R$266.000.000,00 foram
efetivamente  executados.  Ou  seja,  pouco  mais  de  1/10  do  valor.  Essa  é  uma
preocupação muito grande, porque sabemos que o risco de atentados nos países que
sediam a Copa é enorme. Para os senhores terem uma base, nas ações de turismo,
dos R$212.000.000,00 previstos, nem R$0,01 foi liberado até hoje. Segundo a matriz
de investimentos apresentados em setembro de 2013, o total de obras ficaria  em
torno  de  R$25.400.000.000,00.  Destes,  R$8.200.000.000,00  seriam  de
financiamentos públicos pelo BNDES e outros, R$5.700.000.000,00 em investimentos
diretos da União, R$7.800.000.000,00 aplicados por estados e municípios-sedes e
apenas R$3.700.000.000,00 da iniciativa privada.

Então,  pelos  dados  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  aquele  discurso  feito
anteriormente  dizendo  que  as  grandes  obras,  as  reformas  dos  estádios,  os
melhoramentos seriam, em sua grande maioria, realizados pela iniciativa privada, cai
por terra. A matriz chegou a trazer uma lista de 51 projetos de mobilidade urbana que
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deveriam estar prontos até o início da Copa, mas hoje existem apenas 35 obras na
relação. Dos 31 projetos que contam com recursos da Caixa, apenas um está 100%
concluído, de acordo com o Tribunal de Contas da União. Outros 5, 16% do total,
ainda não haviam começado até o início de janeiro, e 13, 42% do total, estavam com
menos  de  50% do cronograma financeiro  executado.  Excluindo  as  obras  que  os
governos já desistiram de entregar e foram retiradas do documento, a execução do
legado de mobilidade urbana da Copa está em 56,2%, de acordo com o Tribunal de
Contas da União.

Na área de telecomunicações, dos R$200.100.000,00 de investimentos previstos
pela  Telebras,  apenas  38%  já  foram  executados  até  o  início  do  ano.  Dos
R$171.000.000,00 do orçamento da Anatel, apenas 39% foi desembolsado. Entre os
portos, apenas uma obra foi entregue. A do porto do Rio de Janeiro foi excluída do
projeto, e a reforma do porto de Manaus está apenas com 4,4% de execução e não
ficará pronta até a Copa. Quanto aos aeroportos, o atraso também é evidente. De 22
intervenções, segundo o Tribunal de Contas da União, 9 ainda não foram entregues
até fevereiro. Em 5 delas a execução financeira da obra não chegou a 50%.

Esses  são  dados  do Tribunal  de  Contas  da  União,  que  nos  preocupam  e  nos
deixam bastante angustiados. Sonhávamos com a Copa do Mundo no Brasil,  mas
com uma Copa em que pudéssemos dar totais condições de segurança, não só ao
povo brasileiro, mas aos nossos turistas estrangeiros. Mas, infelizmente, essa não é a
realidade que se constata por meio dos dados.

Para  terminar,  Sr.  Presidente,  concederei  aparte  ao  nobre  deputado  Gustavo
Valadares,  meu  amigo.  Em  seguida,  concederei  também  um  aparte  ao  deputado
Paulo Guedes e encerrarei.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* -  Sr.  Presidente, agradeço-lhe pela
concessão desse tempo a  mais  no  pronunciamento do  deputado Glaycon Franco
para que eu e o  deputado Paulo  Guedes fizéssemos nosso aparte.  Agradeço ao
deputado Glaycon Franco o aparte concedido.

Queria apenas deixar um testemunho, como colega que fomos ao longo dos últimos
dois  anos,  deputado Glaycon,  na Assembleia Legislativa.  Todos  os  parlamentares
desta Casa tiveram a grata satisfação de conhecer V. Exa., sua seriedade, a forma
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responsável com que trata e faz política, a maneira aguerrida com que defende suas
convicções, em especial a sua região e a sua cidade, Conselheiro Lafaiete.

Gostaria de dar meus parabéns à população daquela cidade por ter mandado V.
Exa. para o nosso convívio e para o dia a dia dos trabalhos da Assembleia Legislativa
como seu representante. V. Exa. cumpriu e cumpre bem o seu papel. Gostaria de lhe
deixar um até breve. V. Exa., a partir da semana que vem, irá se licenciar do cargo de
deputado da Assembleia Legislativa, mas continuará se dedicando às causas nobres
daquela região, em especial de Lafaiete. Eu tenho certeza de que, a partir de 1º de
fevereiro do próximo ano, estará aqui novamente, de maneira efetiva, para cumprir os
quatro anos do próximo mandato na próxima legislatura.

Parabéns a V. Exa. pelo trabalho. Ganhei um amigo na Assembleia Legislativa. Sou
admirador do seu trabalho, da forma responsável e séria com que conduz sua política
e sua vida pública. Parabéns. Sucesso na sua vida. Até breve.

O deputado Glaycon Franco* - Obrigado, deputado Gustavo Valadares.
O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Glaycon,  primeiramente

gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho feito nesta Casa. Desejo muito sucesso na
sua nova empreitada política.

Neste momento, quero discordar de V. Exa. quanto à Copa do Mundo e ao reportar-
se a algumas notícias  publicadas na imprensa nacional.  Diria,  hoje,  Glaycon, que
essa grande mídia trabalha escancaradamente contra o Brasil. Lembro-me, deputado
Adelmo Carneiro  Leão,  de  que  nas  outras  copas  que  ocorreriam,  a  dos  Estados
Unidos, a da Espanha, a da França, um ano antes, a Globo e os grandes meios de
comunicação transformavam a Copa daqueles países no maior evento do mundo.
Depois  de  63  anos,  quando  o  Brasil  volta  a  realizar  uma  Copa  do  Mundo  -  o
presidente Lula conseguiu se organizar, colocar as contas em dia, pagar o FMI, ter
superávit primário, gerar 22 milhões de emprego com carteira assinada -, de repente
a grande mídia, a Rede Globo, a Folha de S.Paulo, o  Estadão, a  Veja, que sempre
criticaram o País por não ter condições de realizar um grande evento, querem vender
para o cidadão a imagem de que o País está um caos.

Os mandatários da mídia deveriam sair dos seus palácios e conhecer o Brasil real,
o Brasil que acontece, ir às comunidades rurais, visitar o interior deste país e ver a
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transformação que aconteceu nos últimos 10 anos: a melhora significativa do salário-
mínimo, que não podia chegar a US$100,00 no governo deles, mas que hoje vale
quase US$400,00; a geração de 22 milhões de empregos com carteira assinada; o
ProUni; o Fies; o Luz para Todos; os programas sociais; o Minha Casa, Minha Vida.
Conseguimos mudar a realidade do povo brasileiro. Hoje, 40 milhões de pessoas que
viviam na profunda pobreza passaram para a classe média, são consumidores, têm
acesso ao crédito, podem financiar seu carro, sua moto, sua geladeira, sua televisão
nova. A grande imprensa esconde isso.

Vamos fazer uma grande Copa do Mundo. Construímos 12 estádios, e a imprensa
fala que é dinheiro público. Os estádios são financiamentos do BNDES, de empresas
privadas. As empresas que estão fazendo os estádios vão pagar.  O governo está
financiando os estádios por meio do BNDES. O Mineirão é um caso desses. Por sinal,
a sua reforma ficou muito boa.

O Brasil não prestava porque os estádios eram uns cacos, antigos caldeirões. Hoje
a  imprensa critica  porque temos  belíssimos estádios,  como o  Mané Garrincha,  o
Maracanã, o Mineirão, a Fonte Nova. Não entendo. Se não se faz, criticam; se se faz,
criticam também. Querem transformar a Petrobras, que valia  R$14.000.000.000,00
quando  o  Lula  assumiu,  num  grande  problema.  Nunca  se  investiu  tanto  nessa
empresa, foram mais de R$300.000.000.000,00. As ações estão se recuperando a
cada dia e vão voltar à normalidade, porque o mercado especulou, especulou, mas
não aguentou mais. A especulação parou porque não aguentaram mais especular. E
agora as coisas estão voltando ao normal no que se refere à Petrobras.

Portanto, deputado Glaycon Franco, quero dizer que estou muito otimista com o
País. Não devemos nos nortear pelo que a Rede Globo e a Míriam Leitão dizem.
Todos os dias, pregam a catástrofe. Se fôssemos ouvir a Globo, o jornal da Globo e
seus comentaristas, bem como os da Folha de S.Paulo, do Estadão, este País já teria
acabado nos últimos 10 anos. Na visão deles, isso aqui é uma terra arrasada. Mas
isso era na época deles,  há 10 anos,  quando o País  vivia  no  caos profundo,  na
recessão, nas dívidas interna e externa, de pires na mão para o FMI, na pobreza
extrema, com desemprego, fome e miséria. Do governo Lula para cá, conseguimos
recuperar tudo isso, bem como a autoestima do brasileiro. Hoje o filho do trabalhador
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rural  pode  estudar  com  o  Fies,  com  o  ProUni.  Estamos  enfrentando  um  grave
problema na saúde, mas ele pode ser atendido pelo programa Mais Médicos.

Não entendo onde está o caos, que só está na cabeça de meia dúzia de tucanos e
dessa mídia  que fez fortuna,  que construiu impérios,  como a Globo e companhia
limitada, às custas da repressão e em acordos com a ditadura militar. Agora voltaram
até a pregar a volta da ditadura militar. Estão fazendo manifestações. Vejam a que
ponto chegamos. Um comentarista da Globo escreveu um artigo defendendo o Golpe
Militar, tamanho é o desespero dessa mídia nacional, que caiu no descrédito. Mas a
população sabe muito bem diferenciar o que é verdade é o que é fato. E, contra os
fatos, presidente Adelmo, não há argumentos.

Mudamos o Brasil para melhor, e, graças a Deus, temos muito a comemorar pelos
avanços que conseguimos no País, pelas políticas públicas lideradas pelo presidente
Lula e agora pela presidente Dilma. Muito obrigado, deputado Glaycon Franco pelo
aparte.

O deputado Glaycon Franco* - Obrigado, Paulo Guedes. Comungo com V. Exa. no
que  se  refere  ao  repúdio  às  manifestações  pró-Golpe  Militar.  São  um  absurdo
manifestações nesse sentido.

É  bom  ressaltar  e  deixar  registrado  que  esses  dados,  Sr.  Presidente,  são  do
Tribunal  de  Contas  da  União,  expostos  em  audiência  pública  na  Comissão  de
Educação, Cultura e Esporte do Senado, no dia 11 de março.

Para encerrar, Sr. Presidente: para se ter uma noção de como a BR-040 tem trazido
transtornos à alma do povo mineiro, em especial da minha querida região do Alto do
Paraopeba, em cidades como Lafaiete, Ouro Branco, Congonhas e as demais que
compõem a nossa região, ela está servindo até de inspiração para os nossos poetas,
como mostra o poema, em forma de reza, do meu querido amigo, Jair Dias da Silva
Filho,  grande  poeta  da  minha  cidade  natal  de  Conselheiro  Lafaiete.  (-  Lê:)  “Só
rezando / Poderoso Dnit que estais em Brasília, / santificadas sejam as vossas ações,
/ venha a nós os vossos serviços, / seja cumprida a vossa obrigação, / assim nos
buracos como nas estradas. / A segurança das nossas vidas / dai-nos na BR-040 de
Lafaiete a BH, / perdoai-nos as nossas reclamações, / assim como nós perdoamos
em não ser atendidos, / e não nos deixeis morrer nesse trecho assassino, / mas livrai-
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nos desse mal em todas as estradas. / Amém.”
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Gostaria de ressaltar algumas informações. A BR-040

foi licitada; no ano passado, o governo fez um leilão, e ela será toda duplicada. Ou
seja, foi  feita uma concessão a empresas privadas, que vão recuperar a BR-040.
Aliás, essa questão das BRs no País vem de muito tempo. Não se consertam todas
as estradas de um país do tamanho do Brasil da noite para o dia, principalmente com
a legislação que temos. E começa com o Tribunal de Contas da União, cujo parecer o
deputado acabou de ler. Às vezes é o próprio Tribunal de Contas da União que atrasa
todas as obras - manda parar, põe em lista etc. Depois, é preciso fazer aquele tanto
de estudos, como o EIA-Rima. Na BR-135, entre Manga e Itacarambi, que está no
PAC desde 2009, não conseguimos iniciar a obra até hoje, porque a cada dia eles
pedem um estudo novo. Aí, as pessoas não entendem. O cidadão comum às vezes
culpa o deputado votado na região ou a presidenta da República, esquecendo-se de
que no País temos leis, temos uma Constituição, e esses órgãos fiscalizadores têm
muito poder. Não estamos numa ditadura militar, mas num País democrático. Ou seja,
todos os trâmites têm de ser seguidos. Então, o Ibama exige o EIA-Rima e outros
estudos,  que  demoram  para  ficar  prontos.  Além  disso,  quando  os  estudos  ficam
prontos, eles demoram mais alguns anos para analisá-los, e, às vezes, concluem que
estão malfeitos e pedem que sejam refeitos. É bom que se esclareça isso porque as
pessoas ficam falando, mas se esquecem das coisas boas que estão sendo feitas no
País, como os investimentos. Podemos ver, nos últimos 11 anos, nos governos Lula e
Dilma,  quantos milhões de reais foram gastos em obras em todas as frentes, em
todas as áreas, com o PAC. Se compararmos aos oito anos de Fernando Henrique e
aos  quatro  anos  de Itamar  e  Collor,  quero ver  se,  no período de 12 anos deles,
investiram  pelo  menos  10%  do  que  investiram  Lula  e  Dilma.  Topo  fazer  essa
comparação em qualquer área: seja na recuperação e construção de estradas, seja
na educação, na saúde, na infraestrutura, na área energética. Faço esse desafio em
qualquer  área,  apresentando números  até  mesmo do Tribunal  de  Contas.  Vamos
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comparar os 12 anos de Collor, Itamar e Fernando Henrique aos 11 anos de Lula e
Dilma. Vamos fazer a comparação. Em geração de empregos, eles perdem feio. Em
investimentos na educação, eles perdem feio. Em programas sociais, nem se fala.
Em construção de moradias, aí é que ganhamos de goleada. O trunfo que tinham era
a inflação,  mas, também nessa área, eles perdem feio para nós. Se somarmos a
inflação dos  12  anos  de  Itamar,  Collor  e  Fernando Henrique,  damos  de goleada
também. Contra fatos não há argumentos. Então, a oposição está desnorteada e sem
discurso e resolveu ficar contra tudo. Como eles não têm mais nada para ser contra,
elegeram, agora, que estão contra a Copa. Quando passar a Copa, vão ficar contra
as  Olimpíadas.  Quem  fica  contra  a  Copa  e  contra  as  Olimpíadas  está  ficando,
Adelmo, contra o Brasil, porque as Olimpíadas e a Copa vão trazer muitos dividendos
para o nosso país, no turismo e na geração de emprego e renda. Só alguns cabeças-
ocas,  pautados  por  essa  mídia  suja  liderada  pela  Rede  Globo,  é  que  não
compreenderam que o País se transformou, que o País mudou. Para ver que o País
mudou e se transformou, basta ir a um aeroporto. Há 10 anos, antes do Lula, aqui em
Minas Gerais só funcionava o Aeroporto da Pampulha, o Aeroporto de Confins ficava
jogado às traças, não havia passageiros. A população brasileira não andava de avião
porque  não  tinha  dinheiro,  não  tinha  emprego,  não  tinha  oportunidade.  Hoje,  o
Aeroporto  da  Pampulha  serve  apenas  para  voos  regionais  e  está  lotado,  e  o
Aeroporto de Confins já está sendo ampliado porque também está na sua capacidade
total  de  atendimento.  Portanto,  este é um novo país.  São fatos contestados pela
oposição sem discurso, pautada pela mídia golpista. Arrumem um discurso, procurem
dados, procurem propostas melhores do que a nossa e venham debater com a gente.
Agora, acusações infundadas, com essa ideia ridícula de torcer contra o País, isso aí
a população brasileira não vai compreender. A população brasileira acredita no País,
acredita no nosso governo, que transformou o nosso país e vai continuar acreditando,
porque a oposição ficou aí no poder por 500 anos, e não fizeram nada.

O presidente - Obrigado. Vamos com fé, com força, com determinação, caminhar
com o desenvolvimento do nosso Brasil, se Deus quiser.

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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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
extraordinária de amanhã, dia 26, 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 PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.129/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Guidovalense  de  Deficientes
Físicos, com sede no Município de Guidoval.

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 4.129/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Guidovalense de Deficientes Físicos, com sede no Município de Guidoval,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo o combate à fome e à pobreza.

Com esse propósito, a instituição proporciona moradia digna aos necessitados, por
meio  de  programas  comunitários  habitacionais;  cria  cursos  profissionalizantes;
desenvolve atividades culturais, esportivas e de lazer; presta serviços de distribuição
de  medicamentos;  busca  integrar  jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho;  e
promove cursos de alfabetização.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade de Guidoval, 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 4.129/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.756/2013
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Remanescente  dos  Quilombos  de
Bebedouro, com sede no Município de Manga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.756/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Remanescente dos Quilombos de Bebedouro,  com sede no Município  de  Manga.
Conforme  o  estatuto  social  da  associação,  trata-se  de  pessoa  jurídica  de  direito
privado, sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

As  finalidades  detalhadas  no  estatuto  evidenciam  a  importância  da  associação,
podendo ser ressaltados, como alguns de seus objetivos, a exigência da titulação das
áreas ocupadas pelos remanescentes de quilombos, nos termos do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República e do Decreto
Federal  nº  4.887,  de  2003;  a  proteção  e  a  recuperação  do  meio  ambiente;  a
recuperação do calendário de celebrações e comemorações de datas históricas das
lutas quilombolas; o desenvolvimento de estudos e a promoção de cursos e outras
atividades culturais e pedagógicas; e o resgate da memória histórica das tradições
repassadas  oralmente  entre  as  gerações.  Verifica-se  a  amplitude  do  escopo  da
associação, que se destaca por realizar um trabalho voltado para o atendimento a
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demandas  históricas  das  comunidades  quilombolas  e  por  desenvolver  ações  em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas destinadas a
esse segmento.

Assim, diante da relevância do 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 n° 4.756/2013 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Zé Maia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.831/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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

denominação a escola estadual  de ensino médio  situada no Município  de Rio  do
Prado.

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

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

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

Maria de Souza à escola estadual de ensino médio situada na Rua Uberaba, s/nº,
Distrito de Vila Formosa, no Município de Rio do Prado.

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

Com relação ao mérito da matéria,  Geni Maria de Souza foi auxiliar  de serviços
gerais  na  Escola Estadual  Isnaldolândia,  onde prestou  relevantes serviços para a
comunidade escolar, sobretudo na preparação de merenda.

Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para designar
a unidade escolar objeto da proposição em análise.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.831/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.832/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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

denominação  ao  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  -  Cesec  -  de  ensino
fundamental e médio situado no Município de João Monlevade.

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

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

Fundamentação
O projeto de lei em questão pretende dar a denominação de Professora Elza Maria

de Assis Moreira Lima ao Centro Estadual  de Educação Continuada - Cesec -  de
ensino fundamental e médio situado na Avenida Getúlio Vargas, 6.550, Bairro Santa
Bárbara, no Município de João Monlevade.

A denominação proposta resulta de pedido formulado pelo colegiado dessa unidade
de ensino, que, em reunião realizada no dia 2/10/2013, homologou, pela maioria dos
votos de seus membros, a indicação do nome da homenageada para denominar a
referida unidade de ensino.

Elza Maria de Assis Moreira Lima, nascida em 22/2/1937, no Município de Alto do
Rio  Doce,  e  falecida  em  27/10/2007,  iniciou  sua  carreira  no  magistério  em
estabelecimentos de ensino públicos e privados dos Municípios de João Monlevade e
Bela  Vista  de  Minas.  Exerceu,  ainda,  a  Vice-Diretoria  do  curso  de  pedagogia  da
Faculdade  de  Educação  de  João  Monlevade,  prestando  relevantes  serviços
educacionais à região e tornando-se uma referência expressiva na área educacional.

Dessa forma, podemos concluir que é justa e meritória a atribuição de seu nome
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para designar a unidade de ensino objeto da proposição em análise.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.832/2014, em
turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.870/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ação  Social  Centro  de
Reintegração à Sociedade Mais que Vencedores - Cerdad -, com sede no Município
de Santa Luzia.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.870/2014 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Ação Social Centro de Reintegração à Sociedade Mais que Vencedores - Cerdad -,
com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo promover o atendimento,
ambulatorial e em regime de internação, a pessoas com trajetória de uso ou abuso de
substância psicoativa, além de desenvolver atividades de prevenção, intervenção e
encaminhamento,  sem  distinção  de  cor,  raça,  sexo,  nacionalidade,  estado  civil,
profissão, credo religioso ou político.

Associação civil,  sociocultural e educacional,  a Cerdad tem também por objetivo
realizar parcerias com escolas, asilos, empresas e órgãos públicos na organização de
eventos de mobilização social. Como entidade de caráter beneficente, sua atuação
visa ao resgate da cidadania, à promoção humana e à busca por objetivos e metas
pessoais dos assistidos.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Cerdad,  no  contexto
brasileiro atual, em que as pesquisas apontam números alarmantes de usuários de
drogas psicoativas, configurando verdadeira epidemia, o que requer ações conjuntas
do Estado e da sociedade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.870/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.871/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  para  Desenvolvimento
Educacional,  Qualificação,  Reintegração  Social  e  Cultural  Semear  de  Betim,  com
sede no Município de Betim.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.871/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente para Desenvolvimento Educacional, Qualificação, Reintegração Social e
Cultural Semear de Betim, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo promover
e desenvolver ações para a conscientização contra as drogas e a violência.

Com esse propósito, a instituição promove palestras, intercâmbios, campeonatos,
apresentações públicas e outras atividades relacionadas e presta serviço gratuito e
permanente na área especifica de atendimento àqueles que necessitam de auxilio
educacional,  cultural  e  profissionalizante,  além  de  conscientizar  crianças  e
adolescentes sobre seus direitos e cidadania.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade  mais  carente  de  Betim,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.871/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.874/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

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

denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município
de São João do Paraíso.

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

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

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

Coelho à escola estadual de ensino fundamental  e médio situada no Povoado de
Barrinha, no Município de São João do Paraíso.

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

Com relação ao mérito da matéria, Mário Coelho foi o primeiro morador e fundador
do Povoado de Barrinha. Tido pela população local como empreendedor, não envidou
esforços para que fosse implantada uma escola pública no povoado.

Desse modo, entendemos justa e meritória a atribuição de seu nome para designar
a unidade escolar objeto da proposição em análise.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.874/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.892/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria  do deputado Adalclever  Lopes, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Recuperação  de  Vidas  -
Assorev - Casa de Bethânia, com sede no Município de Ibiraci.

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 4.892/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Recuperação de Vidas - Assorev - Casa de Bethânia, com sede no Município de
Ibiraci, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo promover o bem-estar de pessoas com dependência química,
estimulando sua reintegração à sociedade.

Com esse propósito, a instituição busca estimular estudos e pesquisas em relação
ao  problema  da  dependência,  promove  campanhas  preventivas,  publica  boletim
informativo,  cria  condições  de  emprego  para  os  dependentes  e  coopera  com
instituições públicas e privadas empenhadas na recuperação do dependente químico.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.892/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2011
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto  de lei  em estudo,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  acrescenta

dispositivos  à  Lei  n°  14.133,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de
Medicamentos.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora a proposição
a esta Comissão para receber parecer  quanto ao mérito,  nos termos do art.  188,
combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo pretende modificar a Lei n° 14.133, de 2001, que dispõe sobre

a Política Estadual de Medicamentos, com o fim de garantir o fornecimento gratuito
de  medicamentos,  especialmente  os  de  uso  continuado,  aos  idosos  que
comprovadamente gastem mais de 30% de sua renda mensal com medicamentos e
às entidades que prestam atendimento a pessoas idosas. A proposição visa também
garantir o fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado às pessoas com
doenças crônicas e às entidades que atendem essas pessoas. O objetivo do autor é
suprir  a  demanda  da  população,  que,  muitas  vezes,  tem  de  recorrer  ao  Poder
Judiciário para ter acesso aos medicamentos de que necessita.

Antes  de  entrarmos  no  mérito  da  proposta,  faz-se  necessário  tecer  algumas
considerações  acerca  da  assistência  farmacêutica  vigente  no  Sistema  Único  de
Saúde - SUS.

O Ministério da Saúde - MS - classifica os medicamentos em três componentes:
básicos,  especializados  e  estratégicos.  O  componente  básico  da  assistência
farmacêutica  financia  os  medicamentos  destinados  aos  agravos  prevalentes  e
prioritários da Atenção Básica, constantes da Relação Nacional de Medicamentos -
Rename -, e conta com recursos da União, dos estados e dos municípios. A Rename
é definida segundo critérios técnico-científicos e de acordo com as prioridades de
saúde da população. Essa lista é revista e atualizada a cada dois anos e serve de
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parâmetro para a elaboração e pactuação das relações de medicamentos estaduais e
municipais. Também podem ser adquiridos com os recursos desse componente os
medicamentos  fitoterápicos  estabelecidos  na  Portaria  GM nº  4.217,  de  2010,  do
Ministério da Saúde, e os medicamentos homeopáticos constantes na Farmacopéia
Homeopática Brasileira - 2ª edição.

A Portaria GM nº 3.916, de 1998, do Ministério da Saúde, que instituiu a Política
Nacional de Medicamentos, estabelece entre seus objetivos a promoção do acesso
da população aos medicamentos básicos.

Os recursos federais são repassados mensalmente aos estados e municípios, e a
contrapartida estadual pode se dar por meio de repasse dos estados aos municípios
ou, em alguns casos, pelo fornecimento de medicamentos básicos. A contrapartida
municipal vem do Tesouro Municipal e destina-se tanto ao custeio de medicamentos
quanto às ações de estruturação da assistência farmacêutica básica. A aquisição e a
distribuição são de responsabilidade de estados e municípios, que podem ampliar a
lista de medicamentos básicos. A distribuição desses medicamentos depende apenas
da apresentação de receita aviada por médico da rede.

O componente especializado da assistência farmacêutica está regulamentado na
Portaria GM nº 2.981, de 2009, do Ministério da Saúde, e abrange medicamentos
indicados,  na  maioria  das  vezes,  para  o  tratamento  de  doenças  crônicas,  cuja
assistência, em regra, insere-se na média e alta complexidade. Esse componente foi
aprovado  para  aprimorar  e  substituir  o  antigo  componente  de  medicamentos  de
dispensação  excepcional  e  visa  garantir  a  integralidade  do  tratamento
medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

Os medicamentos do componente especializado são liberados pelo gestor estadual
apenas se o paciente  apresentar  a  doença,  observados os critérios  definidos nos
protocolos. Para ter  acesso a eles,  o paciente deve levar os exames exigidos no
protocolo e solicitados pelo médico na secretaria estadual de saúde, na regional de
saúde ou na secretaria  municipal de saúde. Os medicamentos especializados são
adquiridos  de  empresas  privadas  ou  laboratórios  oficiais  pelos  estados  e  pelo
governo federal.
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O componente especializado subdivide-se em três grupos, com base nos critérios
de complexidade da doença a ser tratada, na garantia da integralidade do tratamento
da  doença  e  na  manutenção do  equilíbrio  financeiro  entre  as  esferas  de  gestão:
medicamentos sob responsabilidade da União; medicamentos sob responsabilidade
dos estados e Distrito Federal; e medicamentos sob responsabilidade dos municípios
e do Distrito Federal.

O  grupo  1  tem  financiamento  sob  a  responsabilidade  exclusiva  da  União.  É
constituído por  medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o
componente; medicamentos indicados para doenças mais complexas; medicamentos
indicados nos casos de refratariedade ou intolerância à primeira ou à segunda linha
de tratamento; e medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no
complexo industrial da saúde. Os medicamentos desse grupo devem ser dispensados
somente para as  doenças previstas  no componente e  dividem-se em: grupo 1A -
medicamentos  com  aquisição  centralizada  pelo  Ministério  da  Saúde;  grupo  1B  -
medicamentos adquiridos pelos  estados com transferência de recursos financeiros
pelo  Ministério  da  Saúde,  na  modalidade fundo  a  fundo.  A responsabilidade pelo
armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos do grupo 1 (1A e 1B)
é das secretarias estaduais de saúde.

O  grupo  2  é  constituído  por  medicamentos  cujo  financiamento,  aquisição  e
dispensação competem às secretarias estaduais da saúde.

O  grupo  3  é  constituído  por  medicamentos  cujo  financiamento  é  de
responsabilidade tripartite, sendo a aquisição e a dispensação de responsabilidade
dos  municípios,  sob  regulamentação  da  Portaria  GM  nº  2.982,  de  2009.  Tais
medicamentos  compõem  parte  da  Relação  de  Medicamentos  Essenciais,  do
componente básico.

Independentemente do  grupo,  o fornecimento  de medicamentos  do componente
especializado deve obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento,
inclusão  e  exclusão  de  pacientes,  esquemas  terapêuticos,  monitoramento,
acompanhamento e demais parâmetros contidos nos protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas estabelecidos pelo MS, de abrangência nacional.

A incorporação, a exclusão ou a substituição de medicamentos ou a ampliação de
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cobertura  para  medicamentos  já  padronizados  no  âmbito  do  componente
especializado  poderão  ser  feitas  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela
Comissão de  Incorporação  de  Tecnologias  do  Ministério  da  Saúde,  conforme  ato
normativo específico e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

O terceiro componente da  assistência farmacêutica refere-se aos medicamentos
estratégicos,  utilizados  para  o  tratamento  de  um  grupo  de  agravos  específicos,
previstos em programas do MS. Tais medicamentos têm controle e tratamento por
meio de protocolo e normas estabelecidas, e sua aquisição é feita pelo ministério, que
os repassa aos estados. Estes, por sua vez, são responsáveis pelo armazenamento e
distribuição  às  regionais  e  aos  municípios,  segundo  a  previsão  de  consumo.  As
doenças a que se destinam têm perfil endêmico e impacto socioeconômico, como
aids, tuberculose e hanseníase.

Importa destacar que a assistência farmacêutica prestada pelo SUS observa, entre
outros princípios, o da universalidade de acesso e o da igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, nos termos do art. 7º, I e
IV, da Lei Federal nº 8.080, de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Dessa
forma, todos os medicamentos fornecidos pelo sistema - básicos, especializados e
estratégicos - são distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde, observados os
critérios explicados anteriormente, devendo o acesso a eles ser universal e igualitário,
nos termos do art. 196 da Constituição da República. Assim, todo usuário do SUS
devidamente encaminhado pode obtê-los na rede pública de saúde. Por esse motivo,
a proposição, ao limitar a distribuição gratuita de medicamentos a idosos que tenham
30% da renda mensal comprometida com aquisição de medicamentos, a pessoas
com doenças crônicas ou a entidades que prestam atendimento a essas pessoas,
fere os princípios constitucionais de universalidade e igualdade do SUS.

Além disso, uma medida que obrigue o Estado a fornecer medicamentos que não
constem em suas listas oficiais interfere na política de assistência farmacêutica do
SUS,  que  desenvolve  um  conjunto  de  ações  para  a  aquisição,  distribuição  e
dispensação de medicamentos. Tais ações visam garantir a qualidade dos produtos e
serviços  e  acompanhar  sua utilização,  na  perspectiva  da  obtenção de  resultados
concretos e da melhoria de qualidade de vida da população.
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Em  relação  ao  fornecimento  de  medicamentos  às  entidades  que  prestam
atendimento às pessoas com doenças crônicas, esclarecemos que o processo de
dispensação  de  tais  medicamentos  é  pautado  em  critérios  estabelecidos  pelas
normas  técnicas  e  estruturadoras  do  SUS  e,  em  geral,  ocorre  apenas  para  as
entidades públicas ou credenciadas ao SUS.

No intuito de adequar o projeto às normas que regulam a assistência farmacêutica
no SUS, apresentamos o Substitutivo nº 1. Esse substitutivo altera a Lei nº 14.133, de
2001, acrescentando o inciso XVII ao art. 4º, que trata das competências do Estado
na implementação da Política Estadual de Medicamentos. Com essa alteração, fica o
Estado incumbido de garantir o acesso gratuito aos medicamentos que constem da
Relação Estadual de Medicamentos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 248/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre sobre a
Política Estadual de Medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4° da Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso XVII:
“Art. 4° - (…)
XVII  -  garantir  o  acesso  gratuito  aos  medicamentos  que  constem  da  Relação

Estadual de Medicamentos.".
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  autoriza  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica.
A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Na reunião de 21/6/2011, a Comissão de Constituição e Justiça, com base no art.

31 do Regimento Interno, solicitou que o projeto fosse encaminhado ao autor, para
que apresentasse o  memorial  descritivo  da  área de 35.425m² a  ser  doada,  e  ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
autarquia  que  detém  a  propriedade  do  bem,  para  que  se  manifestasse  sobre  a
pretendida alienação e informasse sobre a situação efetiva do imóvel. De posse das
respostas,  apreciou  os  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal  da  matéria  e
apresentou o Substitutivo n° 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  objetiva  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Congonhal imóvel com área de 35.425m², situado nesse município e registrado sob o
nº 21.551, a fls.  1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pouso Alegre.

O parágrafo único do art. 1° do projeto dispõe que o imóvel será utilizado para a
instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura  Municipal  de  Congonhal  e  para
realização de atividades de interesse social da comunidade.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que, na defesa do
interesse público, o art. 2° estatui a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se,
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

Salientou ainda que o referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do DER-MG em
1984, por força de desapropriação. Sendo essa autarquia a proprietária, esta Casa
deve autorizá-la a fazer doação do imóvel.

Asseverou ainda que as regras básicas para a transferência constam do art. 18 da
Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação
para  alienação  de  imóveis,  dispensado  o  processo  licitatório  quando  se  trata  de
doação.

Considerou-se ainda que o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui
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normas para licitações e contratos da administração pública, estabelece que, além da
exigência  da  autorização  legislativa,  subordina  a  alienação  a  interesse  público
devidamente justificado.

Por meio da nota técnica de 7/11/2011, o DER-MG posicionou-se favoravelmente à
transferência  de  domínio  solicitada,  mas  esclareceu  que  a  área  correta  é  de
25.644m².  Em  função  disso,  a  Comissão de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o
Substitutivo n° 1, com o qual concordamos, pois corrige o dado relativo à área do
imóvel a ser doado pelo DER-MG ao Município de Congonhal.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário entendemos que a proposição
não acarreta despesas para o erário.  O imóvel apenas será transferido da esfera
estadual para a municipal, mantendo-se como patrimônio público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.475/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite, relator - Ulysses Gomes - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.031/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Santa Juliana o imóvel que especifica.
O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
O projeto foi baixado em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia que possui o domínio do bem, para
que fosse informada a situação do imóvel e a eventual existência de algum óbice à
transferência.

Vem agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, VII, “b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa
Juliana imóvel com área de 2.850m², localizado nesse município e registrado sob o nº
6.790, a fls. 93 do Livro 70, no Cartório de Registro de Imóveis de Araxá

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que o referido imóvel
foi doado em 1979 ao DER-MG pelo Município de Santa Juliana. O DER-MG deve ser
autorizado a fazer a transferência de titularidade para o município, pois o bem está
incorporado ao patrimônio dessa autarquia.

Essa comissão, em análise jurídica da matéria, relatou que as regras básicas para a
transferência  constam do art.  18  da  Constituição  do Estado,  que  exige  avaliação
prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis. Dispensa-se o
processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei.

No plano 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,  requer  em  seu  art.  17,  além  da  referida
autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a
esse comando, o parágrafo único do projeto destina o bem à edificação de prédio
para uso da administração municipal.

A Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a
nota técnica de 17/12/2013, do DER-MG, na qual a autarquia se declara favorável à
transferência  de  domínio  em  questão,  considerando  que  não  possui  intenção  de
utilizar o imóvel.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos, em que autoriza o DER-MG a doar imóvel que especifica ao Município
de Santa Juliana, incluindo cláusula de reversão, para o caso de não cumprimento da
finalidade declarada.

O § 1º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, estabelece que a movimentação
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dos valores permanentes do Tesouro, incluindo alienação de bens públicos, só pode
ser realizada com autorização legislativa.

Numa ótica financeira  e  orçamentária,  a doação não altera a condição de bem
público  do  imóvel,  pois  apenas  o  transfere  da  esfera  estadual  para  a  municipal.
Também não acarreta despesas para o erário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.031/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite, relator - Ulysses Gomes - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.123/2012
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em análise autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Jesuânia o imóvel que especifica.
A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça requereu que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que esse
órgão informasse sobre  a  situação do imóvel  e  a  eventual  existência  de  óbice  à
transferência de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que
apresentou.

Agora,  vem o projeto 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.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  tem  como  finalidade  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Jesuânia imóvel com área de 10.000,00m², registrado sob o nº 6.666, a
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fls.  99,v,  e 100 do Livro 3-I,  no Cartório  de Registro de Imóveis  do Município  de
Lambari. Reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe
tiver sido dada essa destinação.

No imóvel, segundo a justificação do autor, foi edificado um prédio escolar, que se
encontra em desuso e abandonado. A doação permitirá ao Município de Jesuânia dar
destinação  social  ao  imóvel,  que  se  localiza  na  comunidade  rural  de  Barrocada,
carente de equipamentos públicos para atendimento à comunidade.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição está de acordo com
a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993; atende ao interesse público e ao interesse coletivo.
Esclareceu que, em resposta à diligência, a Seplag posicionou-se favoravelmente à
pretendida  transferência  de  domínio,  uma  vez  que  a  Secretaria  de  Estado  de
Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de acordo com a alienação, por
não ter interesse em sua utilização. Concluiu favoravelmente à sua aprovação com a
Emenda nº 1, que acolhemos. A emenda especifica adequadamente a destinação do
imóvel,  determinando que seja utilizado pela administração pública municipal  para
projetos de atendimento à comunidade.

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 no patrimônio do Estado, a doação do imóvel,  de fato, representa
uma redução de seu patrimônio. Entretanto, essa doação é amplamente compensada
pela repercussão do da medida na sociedade, visto que, sendo o município mais apto
a dar-lhe a destinação social pretendida, o imóvel será mais bem utilizado e será mais
benéfico para a população. Ademais, estaria apenas passando da esfera estadual
para a municipal,  ou seja,  permanece na condição de bem público,  não havendo
redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito desta comissão, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
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3.123/2012  com  a  Emenda  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite, relator - Ulysses Gomes - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.996/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Guarará o imóvel que especifica.
Publicada no Diário  do Legislativo de 26/4/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Na  reunião  de  14/5/2013,  a  relatoria  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - para que informasse esta Casa sobre a situação
efetiva do imóvel e se haveria óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.996/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Guarará imóvel com área de 112m², localizado nesse município e registrado sob o
nº 296, a fls. 90v. do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarará.

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
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o bem à promoção de ações e serviços de interesse público, voltados para atender às
demandas dos munícipes.

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.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  794/2013,  posicionou-se  favoravelmente  à
pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde,
órgão ao qual está vinculado o imóvel, está de acordo com a alienação, pois não
possui interesse em sua utilização.

Entretanto, a Seplag observou que a finalidade prevista para o imóvel, qual seja a
de servir à promoção de ações e serviços de interesse público, é muito vaga. Por
isso, solicitou que conste no texto da proposição a especificação clara da destinação
que será dada ao bem.

Consultado  a  respeito,  o  prefeito  municipal  de  Guarará,  por  meio  do  Ofício  nº
53/2014,  esclareceu  que  o  imóvel  será  utilizado  para  a  construção  da  sede  do
Conselho Tutelar de Guarará.

Em decorrência dessa informação, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda
nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de precisar a destinação do
imóvel e adequar seu texto à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 3.996/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município de Guarará o

imóvel com área de 112m² (cento e doze metros quadrados), situado nesse município
e registrado sob o nº 296, a fls.  90v.  do Livro nº 2-A, no Cartório de Registro de
Imóveis de Guarará.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput destina-se à construção da sede do
Conselho Tutelar de Guarará.”.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.282/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.282/2013 obriga as
farmácias do Estado que participam do programa federal Farmácia Popular a afixar
em suas dependências a relação de remédios distribuídos por meio desse programa.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem a matéria, agora, a esta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar as farmácias do Estado que participam

do programa Farmácia Popular do Brasil a informar, em local de fácil visualização, a
relação de remédios distribuídos por meio desse programa.

O programa federal Farmácia Popular do Brasil - PFPB - foi instituído pelo Decreto
Federal  nº  5.090,  de  20/5/2004,  com  a  finalidade  de  ampliar  o  acesso  aos
medicamentos essenciais para o tratamento dos agravos com maior incidência na
população. Por meio do programa, os medicamentos são fornecidos à população a
preço de custo na Rede Própria, constituída por farmácias populares, que funcionam
em  parceria  com  os  estados,  o  Distrito  Federal,  os  municípios  e  os  hospitais
filantrópicos. Em outra modalidade do programa, criada em 2006 e conhecida como
“Aqui  tem Farmácia Popular”,  são estabelecidas parcerias  com farmácias  da rede
privada para ofertar  medicamentos subsidiados pelo governo federal  em até 90%.
Nesse caso, o paciente deverá pagar a diferença entre o percentual assumido pelo
Ministério da Saúde e o valor do medicamento adquirido. Os medicamentos indicados
para tratamento de hipertensão, diabetes e asma são distribuídos gratuitamente.

O  PFPB atende  os  usuários  tanto  dos  serviços  públicos  de  saúde  quanto  dos
privados.  A  Portaria  GM  nº  971,  de  15/5/2012,  do  Ministério  da  Saúde,  que
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regulamenta o PFPB, estabelece como requisitos para a aquisição dos medicamentos
a apresentação pelo paciente de documento oficial com foto no qual constem seu
número de CPF, a prescrição médica com o número de inscrição do médico no CRM,
a assinatura e o carimbo do médico, o endereço do estabelecimento de saúde, a data
da expedição da prescrição médica e o nome e o endereço residencial do paciente.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, considerou inviável a
divulgação da relação dos medicamentos incluídos no PFPB, já  que ela  está em
constante  expansão  e  conta  atualmente  com  mais  de  trezentos  e  cinquenta
medicamentos.  A medida  requerida  no  projeto  de  lei  em análise  demandaria  dos
estabelecimentos um espaço físico que pode não ser condizente com sua estrutura.

Por esse motivo, a citada comissão apresentou o Substitutivo nº 1, de acordo com o
qual as farmácias situadas no Estado que participam do PFPB seriam obrigadas a
disponibilizar,  em  local  de  fácil  acesso,  a  informação  de  que  a  relação  dos
medicamentos distribuídos por meio desse programa está à disposição do usuário
das ações e dos serviços públicos de saúde.

Convém informar que o art. 34 da Portaria GM nº 971, de 2012, traz disposições
relacionadas  com  a  publicidade  da  modalidade  do  programa  Aqui  tem  Farmácia
Popular. Esse artigo determina que as farmácias e drogarias credenciadas deverão
exibir  em  seus  estabelecimentos  peças  publicitárias  que  identifiquem  o
credenciamento  ao  programa. Essas  peças  são:  adesivo  antifalsificação fornecido
pelo Ministério da Saúde, que deverá ser utilizado próximo ao caixa de pagamento;
banner produzido pelo estabelecimento credenciado de acordo com as normas de
publicidade do PFPB,  a  ser  afixado  na frente  do  estabelecimento  credenciado;  e
tabela com os valores de referência dos medicamentos contidos nos Anexos I e II da
portaria.

Essa  norma,  no  entanto,  não  traz  disposições,  para  a  Rede  Própria,  sobre  a
publicidade  do  PFPB  e  a  divulgação  dos  medicamentos.  Assim,  parece-nos
procedente  a  determinação,  contida  no  substitutivo  apresentado,  de  que  tanto  os
estabelecimentos públicos quanto os credenciados sejam obrigados a informar que a
relação dos medicamentos incluídos no PFPB está disponível para consulta.

Entretanto,  é  importante  observar  que  os  beneficiários  do  programa  não  se
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restringem  aos  usuários  dos  serviços  públicos  de  saúde  -  conforme determina o
Decreto  Federal  nº  5.090,  de  20/5/2004,  qualquer  pessoa  pode  ter  acesso  aos
medicamentos. Como o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078 de
11/9/1990) define como consumidor "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final", sugerimos substituir a expressão
"usuário das ações e dos serviços públicos de saúde" por "consumidor". Para tanto,
apresentamos  a  Emenda  nº  1  ao  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.282/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art.1º do Substitutivo nº 1, a expressão "usuário das ações e dos

serviços públicos de saúde" por "consumidor".
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.455/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  deputado Braulio  Braz,  o  projeto  de  lei  visa  a  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que especifica.
A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça requereu que o projeto fosse baixado em

diligência ao autor, para que apresentasse o inteiro teor do registro do imóvel; e à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta
Casa  sobre  a  situação  efetiva  do  imóvel  e  a  eventual  existência  de  óbice  à
transferência de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.
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Agora,  vem o projeto 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.455/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Machado  o  imóvel  com  área  de  5.178  m²,  situado  à  Rua
Coronel Azarias, nº 327, e registrado sob o nº R-2-3.033, no Livro 2-RG do Cartório
de Registro de Imóveis da respectiva comarca.

O imóvel será destinado à Escola Municipal Comendador Lindolfo de Souza Dias,
permitindo  regularizar  a  situação  de  sua  ocupação.  Reverterá  ao  patrimônio  do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação. O
Município de Machado encaminhará à Seplag documento que comprove ter satisfeito
essa exigência.

O autor, na justificação, alega que o projeto visa a formalizar a doação e regularizar
a situação da escola, que foi municipalizada. A escola ocupa atualmente o imóvel,
com amparo em termo de cessão de uso firmado em 25/11/2008, por intermédio da
Seplag, com prazo de cinco anos.  Assim, a doação propiciará a manutenção das
atividades regulares do ensino básico e médio.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição está de acordo com
a legislação vigente, em especial com o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17
da Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  atendendo ao interesse público e ao  interesse
coletivo. A comissão esclareceu que, em resposta a diligência, a Seplag posicionou-
se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria
de Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de acordo com a
alienação, considerando a importância da legalização da escola e da manutenção das
atividades de ensino ali desenvolvidas. Concluiu favoravelmente a sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado com o objetivo de adequar o texto à técnica
legislativa, que 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.
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Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o
da repercussão da medida no patrimônio do Estado, a doação dos imóveis de fato
representa  uma  redução  de  seu  patrimônio.  Entretanto,  isso  é  amplamente
compensado pela repercussão do projeto na sociedade, visto que o imóvel tem sido
extremamente benéfico para o município Ademais, ele estaria apenas passando da
esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permanece na condição de bem
público, não havendo redução do patrimônio público. Na verdade, o município já está
de posse e fazendo uso do imóvel, tratando a matéria de regularizar e formalizar uma
situação de fato.

Assim, no âmbito desta Comissão, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
4.455/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Leite, relator - Ulysses Gomes - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.703/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  deputado Mário  Henrique  Caixa,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.703/2013

pretende obrigar as empresas que comercializem café no Estado de Minas Gerais a
informarem, nos rótulos das embalagens de café, a porcentagem de cada espécie
vegetal  de  que  se  compõe o  produto,  bem  como a  porcentagem  de  PVA (grãos
pretos, verdes e ardidos da espécie coffea arabica).

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  21  de  novembro  de  2013,  foi  o  projeto
distribuído  às  Comissões  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  Defesa  do
Consumidor  e  Contribuinte  e  a  esta  comissão  para  receber  parecer  sobre  sua
juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos termos do disposto no  art.  188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva obrigar as empresas que comercializem café no
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Estado de Minas Gerais a informarem, nos rótulos das embalagens do produto, a
porcentagem  de  cada  espécie  vegetal  de  que  ele  se  compõe,  bem  como  a
porcentagem de PVA (grãos pretos,  verdes  e  ardidos da espécie  coffea  arabica),
destacando o deputado que a proposição, se aprovada, possibilitará ao consumidor a
aquisição de um produto de melhor qualidade, sem o conilon e o PVA (preto, verde,
ardido), que é o resíduo do café.

Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria, em primeiro lugar,
é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre
defesa da saúde e sobre direito do consumidor, conforme dispõe o art. 24, incisos V e
XII, da Constituição Federal e o art. 61, inciso XVIII, da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

No âmbito da União, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - o órgão
responsável  pela regulamentação da rotulagem de alimentos embalados.  No caso
específico do café torrado em grão e do café torrado moído, a Resolução nº 277, de
2005,  também  da  Anvisa,  regulamenta  a  fixação  de  identificação  e  qualidade.
Segundo a referida resolução, o produto deverá ser designado com a expressão “café
torrado”, seguida de sua forma de apresentação (em grão ou moído), e, na rotulagem
do café, poderão constar a variedade, a origem ou a denominação específica.

É importante observar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu
art.  6º,  inciso  III,  estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  a  “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos
que apresentem”.

No Código de  Defesa do Consumidor  se extrai  a  norma geral  que permite aos
estados legislarem de forma concorrente sobre consumo de produtos, in verbis:

"Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§  1°  -  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  fiscalizarão  e
controlarão  a produção,  industrialização,  distribuição,  a  publicidade de produtos  e
serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da



1179
____________________________________________________________________________

segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se
fizerem necessárias."

Também no âmbito federal, o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, institui
normas  básicas  sobre  a  rotulagem  de  alimentos,  dispondo  sobre  a  matéria  da
seguinte forma:

"Art. 11 - Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis:
I - a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas a definição, a descrição

e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade ou no
rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da Saúde, no caso de alimento
de fantasia ou artificial, ou de alimento não padronizado; (…)."

Já com relação à regulação da temática no âmbito estadual, a Lei nº 14.580, de
2003, dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do café torrado, moído e
embalado no Estado de Minas Gerais, definindo em seu art. 1º, o seguinte:

"Art. 1º - O rótulo do café torrado, moído e embalado por estabelecimento localizado
no  Estado  conterá,  sem  prejuízo  das  exigências  previstas  na  legislação  federal,
informações sobre:

I - a espécie do café, ou, em caso de mistura, o percentual de cada espécie na
composição final do produto;

II - a classificação quanto à bebida;
III - o ponto de torra;
IV - a acidez;
V - o aroma;
VI - o sabor."
Diante  dessas  considerações,  denota-se  que  já  existe  norma  de  proteção  ao

consumidor por meio da apresentação de informações sobre a origem e a qualidade
do café que está adquirindo.

No entanto,  cotejando o  texto  da Lei  nº  14.580,  de  2003,  do  Estado de Minas
Gerais,  com o texto da proposição ora em análise,  nota-se que a lei  já existente
limitou-se a disciplinar quais informações devem constar no rótulo das embalagens de
café,  sendo  possível  dessumir  que  a  proposição  apresentada  pelo  parlamentar
ampliaria o rol de proteção ao consumidor, complementando aquela já existente.
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Além disso, é interessante notar que a proposição em análise se assemelha quase
que integralmente à Lei nº 13.519, de 8 de abril de 2002 do Estado do Paraná, a qual
foi  objeto  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.832-4  Paraná,  assim
ementada:

"Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. ADI contra lei paranaense 13.519,
de  8  de  abril  de  2002,  que  estabelece  obrigatoriedade  de  informação,  conforme
especifica, nos rótulos de embalagens de café comercializado no Paraná. Alegação
de ofensa aos arts. 22, i e viii, 170, caput, iv, e parágrafo único, e 174 da Constituição
Federal.  Proteção  ao  consumidor.  Ofensa  indireta.  Ação  julgada  parcialmente
procedente. I - Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito
comercial e comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão-
somente, assegurar a proteção ao consumidor. II - Precedente deste Tribunal (ADI
1.980,  Rel.  Min.  Sydney  Sanches)  no  sentido  de  que  não  invade  esfera  de
competência  da  União,  para  legislar  sobre  normas  gerais,  lei  paranaense  que
assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos combustíveis.
III - Afronta ao texto constitucional indireta na medida em que se mostra indispensável
o exame de conteúdo de outras normas infraconstitucionais, no caso, o Código do
Consumidor. IV - Inocorre delegação de poder de fiscalização a particulares quando
se verifica  que a norma impugnada estabelece que  os  selos  de  qualidade  serão
emitidos por entidades vinculadas à Administração Pública estadual. V - Ação julgada
parcialmente procedente apenas no ponto em que a lei impugnada estende os seus
efeitos  a  outras  unidades  da  Federação.  ADI  2832/PR.  Relator:  Ministro  Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 07/05/2008. Publicado: 20/6/2008." (Grifos nossos.)

Na  aludida  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  sustentou-se  que  a  norma
paranaense teria violado o art. 22, incisos I e VIII, da Constituição da República, posto
que é  competência  privativa  da  União  legislar  sobre  direito  comercial  e  comércio
interestadual. Nesse contexto, o relator se posicionou, sendo seguido pela maioria, no
sentido de que a norma impugnada não teria usurpado competência da União para
legislar  sobre  direito  comercial  e  comércio  interestadual,  afirmando  que  o  ato
normativo impugnado tão  somente  visou a  proteção ao consumidor,  informando-o
sobre as características dos produtos comercializados no Estado do Paraná.
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Além disso, destacou o relator na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade que
o art. 24, V, da Constituição, atribui competência concorrente à União, estados e ao
Distrito  Federal  para legislar  sobre a produção e consumo, também não devendo
prosperar  afirmação  no  sentido  de  afronta  ao  princípio  da  livre  concorrência  e
iniciativa.

Com efeito,  na linha de conclusão do Supremo Tribunal  Federal  sobre a norma
paranaense,  colhe-se  que  a  criação  de  obrigação  de  informação  sobre  origem  e
qualidade para todo o café comercializado naquele estado defendeu a um só tempo o
consumidor  e  a  saúde,  valendo  frisar  que  a  saúde,  além  de  ser  matéria  de
competência  legislativa  concorrente,  também se encontra  no  rol  de  competências
materiais comuns, conforme o art. 23 da Constituição Federal.

Com esses fundamentos, denota-se que a normatização envolvendo a rotulagem
de café, incluindo detalhes sobre sua composição, sabor e pureza, encontra amparo
em precedente do Supremo Tribunal Federal, o que nos permite inferir que poderia
esta Casa ampliar a proteção existente na Lei nº 14.580, de 2003, com o objetivo de
incluir  informação  obrigatória  sobre  origem  e  qualidade  também  para  o  café
comercializado no Estado de Minas Gerais.

Como já destacado, o projeto de lei em análise promove alterações na legislação
existente sobre rotulagem de café -  Lei nº 14.580,  de 2003 -,  alinhando-a com a
perspectiva anteriormente relatada de se permitir que o consumidor mineiro obtenha
maiores informações sobre o café consumido e consequente proteção à sua saúde.

Em nosso entendimento, a ampliação da legislação existente mostra-se oportuna,
sendo necessário que o texto do art. 1º da Lei nº 14.580, de 2003, seja inserido na
proposição ora analisada com as modificações abaixo apresentadas, bem como seja
revogada expressamente a Lei nº 14.580, de 2003, posto que seus dispositivos já se
encontram disciplinados pela proposição em análise.

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

do Projeto de Lei nº 4.703/2013, com as emendas que apresentamos.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - O rótulo do café torrado, moído e embalado por estabelecimento localizado
no  Estado  conterá,  sem  prejuízo  das  exigências  previstas  na  legislação  federal,
informações sobre:

I - a espécie do café, ou, em caso de mistura, o percentual de cada espécie vegetal
na composição final do produto;

II - a classificação quanto à bebida;
III - o ponto de torra;
IV - a acidez;
V - o aroma;
VI - o sabor;
VII - a percentagem de grãos pretos, verdes e ardidos da espécie Coffea arabica -

PVA.”
EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao projeto o art. 5º a seguir, renumerando-se o artigo seguinte:
“Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 14.580, de 17 de janeiro de 2003.”
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  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 matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Agora,  vem o projeto 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
A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

Açucena o imóvel com área de 766,90m², situado na Praça Edson de Miranda, 18,
Centro, constituído pelos lotes 1 e 1-A da Quadra 13, registrados sob os nºs R-1-5784
e R-1-5785 do Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

O imóvel destinar-se-á à instalação de um centro cultural, com biblioteca, museu,
sala de cinema, exposições, oficinas de artesanato, teatro, dança e outras atividades
voltadas para o desenvolvimento da cultura regional.

Nos termos do projeto, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa destinação. O Município de Açucena
encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento
que comprove ter satisfeito essa exigência. A autorização tornar-se-á sem efeito se,
findo  esse  prazo,  o  Município  de  Açucena  não  houver  procedido  ao  registro  do
imóvel.

Na mensagem, o governador  do Estado afirma que as razões que o levaram a
propor  o projeto de lei  são a mencionada destinação do imóvel,  o atendimento a
pedido formulado pela prefeitura municipal e a manifestação favorável da Seplag, que
declarou que inexiste proposta para a utilização do imóvel.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição atende à legislação
vigente, em especial ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal
nº 8.666, de 1993, e conclui favoravelmente a sua aprovação na forma do Substitutivo
nº 1, apresentado com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa, deixando
expresso que legalmente trata-se de dois imóveis, embora sejam contíguos e tenham
uma única finalidade. Acolhemos o teor desse substitutivo.

Esta comissão entende,  em vista  das  razões  apresentadas  pelo  governador  do
Estado,  que  a  doação  dos  imóveis  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 dos imóveis de fato
representa  uma  redução  de  seu  patrimônio.  Entretanto,  isso  é  amplamente
compensado pela repercussão do projeto na sociedade, visto que os imóveis serão
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extremamente  benéficos  para  o  Município  de  Açucena.  Ademais,  eles  estariam
apenas passando da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permanecem
na condição de bem público, não havendo, portanto, 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 4.873/2014 no
1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Zé Maia,  presidente  -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette  de Andrada -  Tiago

Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Oliveira o imóvel que especifica

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.964/2014 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Oliveira o terreno de propriedade da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas
Gerais  -  Fhemig  -  com área de 9.964,43m²,  constituído de quatro áreas a serem
desmembradas  de  área  maior,  situado  no  lugar  denominado  Sanatório,  nesse
município, registrado sob o nº 32.519, a fls. 52, Livro 3-AE, no Cartório do 1º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  titularidade  do  bem  é  da  Fhemig,  entidade  da
administração indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, com
autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio. Assim, a autorização para
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a alienação de imóveis de sua propriedade deve ser dada em seu nome.
Na análise  jurídica  da  matéria,  o  art.  18  da  Constituição Mineira  exige,  para  a

alienação  de  bens  públicos,  ainda  que  para  outro  ente  da  Federação,  avaliação
prévia,  autorização  legislativa  e  licitação,  excepcionada  esta  quando  se  tratar  de
doação  e  permuta,  na  forma  da  lei.  O  §  5º  desse  dispositivo  estende  essas
imposições às autarquias e fundações públicas.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para
bens imóveis, seu inciso I exige, para órgãos da administração direta, autarquias e
fundações,  autorização  legislativa,  avaliação  prévia  e  licitação  na  modalidade  de
concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Com  relação  ao  interesse  público,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição
destina o bem à construção do Centro de Atenção Psicossocial - Caps -- Álcool e
Drogas 24 horas e de um Centro de Apoio ao Produtor - Cap - em que funcionarão
projetos voltados para a assistência aos cidadãos que necessitem de atendimento
específico de prevenção e recuperação na área da saúde e para o desenvolvimento
econômico  do  produtor  local.  Portanto,  serão  muitos  os  benefícios  para  os
oliveirenses.

Ademais, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

É importante informar que o projeto em análise foi instruído com cópia da Ata da 92ª
Reunião do Conselho Curador da Fhemig, realizada em 14/11/2013, em que consta
deliberação favorável  à doação de áreas  físicas  ao  Município  de  Oliveira,  com a
finalidade de construção de uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial - Caps
AD -, de uma Unidade Básica de Saúde e de um Centro Cooperativo de Apoio ao
Produtor.

Também foi apensada cópia do Parecer da Procuradoria n° 128/2013, que conclui
pela viabilidade jurídica da doação das áreas demandadas, uma vez que não estão
sendo utilizadas para o atendimento da finalidade precípua da Fhemig. O documento
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ressalva, entretanto, que três das áreas encontram-se ocupadas, sendo que o ônus
decorrente de eventual necessidade de desocupação ficará a cargo da prefeitura.

Há  que  se  observar,  ainda,  que  o  laudo  de  avaliação  das  áreas  deverá  ser
elaborado e devidamente apresentado para registro pelo Município de Oliveira.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade
de autorizar a Fhemig a doar ao Município de Oliveira parte do imóvel que especifica,
acrescentando sua área total e os memoriais descritivos das partes a serem doadas.

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

do Projeto de Lei nº 4.964/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao
Município de Oliveira o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Oliveira o imóvel com área de 9.964,43m2 (nove
mil  novecentos  e  sessenta  e  quatro  virgula  quarenta  e  três  metros  quadrados),
constituído  de  quatro  áreas,  conforme  descrição  no  Anexo  desta  lei,  a  ser
desmembrado de imóvel com área de 43.894m2 (quarenta e três mil  oitocentos e
noventa e quatro metros quadrados), situado no local denominado Sanatório, nesse
Município, registrado sob o nº 32.519, a fls. 52 do Livro 3-AE, no Cartório do 1º Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de um
Centro de Atenção Psicossocial - Caps - Álcool e Drogas 24 horas, de uma Unidade
Básica de Saúde - UBS - e de um Centro de Apoio ao Produtor - Cap.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador 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. 1º.

Art. 3º - 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)
ÁREA Nº 1 - 2.605,35m²
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Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  31,  de  coordenadas  N
7711531,630m  e  E  518698,455m,  deste,  segue  confrontando  com  herdeiros  de
Domingos  Ribeiro  de  Oliveira  e  Silva,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
121°40'45"  e  37,239m  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N  7711512,073m  e  E
518730,146m;  54°31'25"  e  14,483m  até  o  vértice  33,  de  coordenadas  N
7711520,479m  e  E  518741,940m;  76°54'01"  e  12,452m  até  o  vértice  34,  de
coordenadas N 7711523,301m e E 518754,068m; deste,  segue confrontando com
Fhemig  -  Área  de  Raul  Isac  Costa,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
189°18'56"  e  46,545m  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N  7711477,370m  e  E
518746,534m; deste  segue confrontando com bordo da Avenida Miguel  Rezende,
com os seguintes azimutes e distâncias: 281°14'34" e 76,364m até o vértice 30, de
coordenadas  N 7711492,258m  e E 518671,635m;  deste  segue  confrontando com
herdeiros  de  Domingos Ribeiro  de  Oliveira  e  Silva,  com os seguintes  azimutes e
distâncias: 34°15'48" e 47,639m até o vértice 31, ponto inicial  da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central nº -45º00'00" Wgr, tendo como datum o SAD-69(Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ÁREA Nº 2 - 1.212,20m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  34, de  coordenadas  N

7711523,301m e E 518754,068m; deste segue confrontando com Fhemig - Área de
herdeiros  de  Domingos de Oliveira Ribeiro  e  Silva,  com os seguintes  azimutes e
distâncias: 110°26'58'' e 8,880m até o vértice 35, de coordenadas N 7711520,199m e
E  518762,388m;  121°46'04"  e  10,619m  até  o  vértice  36,  de  coordenadas  N
7711514,608m  e  E  518771,416m;  183°03'23"  e  5,181m  até  o  vértice  37,  de
coordenadas N 7711509,434m e E 518771,140m; 127°12'15" e 11,586m até o vértice
1, de coordenadas N 7711502,429m e E 518780,368m; deste segue confrontando
com Rafael Machado de Assis, com os seguintes azimutes e distâncias: 194°25'52" e
4,754m  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N  7711497,825m  e  E  518779,183m;
185°01'31"  e  26,657m  até  o  vértice  3,  de  coordenadas  N  7711471,270m  e  E
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518776,848m; deste segue confrontando com bordo da Av. Miguel Rezende, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  281°22'32"  e  30,922m  até  o  vértice  38,  de
coordenadas  N 7711477,370m  e E 518746,534m;  deste  segue  confrontando com
Fhemig  -  Área  de  herdeiros  de  Domingos  de  Oliveira  Ribeiro  e  Silva,  com  os
seguintes azimutes e distâncias: 9°18'6" e 46,545m até o vértice 34, ponto inicial da
descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro,  a  partir  das  coordenadas  N
0,000m e E 0,000m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ÁREA Nº 3 - 2.867,93m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  41,  de  coordenadas  N

7711413,949m  e  E  518667,348m;  deste  segue  confrontando  com  bordo  da  Rua
Brasília, com os seguintes azimutes e distâncias: 101°47'13" e 90,745m até o vértice
46, de coordenadas N 7711395,412m e E 518756,180m; deste segue confrontando
com  bordo  da  Rua  Belo  Horizonte,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
190°04'32"  e  38,479m  até  o  vértice  47,  de  coordenadas  N  7711357,527m  e  E
518749,448m; deste, segue confrontando com Fhemig - Área livre, com os seguintes
azimutes e distâncias: 290°28'44" e 62,346m até o vértice 48,  de coordenadas N
7711379,340m  e  E  518691,042m;  deste  segue  confrontando  com  Fhemig  -  Área
escolar, com os seguintes azimutes e distâncias 268°11'11" e 19,144m até o vértice
42, de coordenadas N 7711378,734m e E 518671,908m; deste segue confrontando
com  Fhemig  -  Depósito  da  prefeitura,  com  os seguintes azimutes  e  distâncias:
352°37'19" e 35,510m até o vértice 41, ponto inicial  da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro  e  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,  referenciadas  ao
Meridiano Central n° -45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ÁREA Nº 4 - 3.278,95m²
Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  48,  de  coordenadas  N
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7711379,340m e E 518691,042m; deste  segue confrontando Com Fhemig  -  Área
Senac, com os seguintes azimutes e distâncias: 110°28'44" e 62,346m até o vértice
47, de coordenadas N 7711357,527m e E 518749,448m; deste segue confrontando
com  bordo  da  Rua  Belo  Horizonte,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:
190°13'09"  e  26,747m  até  o  vértice  49,  de  coordenadas  N  7711331,204m  e  E
518744,702m;  103°53'12"  e  8,120m  até  o  vértice  50,  de  coordenadas  N
7711329,255m e E 518752,585m; deste segue confrontando com Área urbanizada,
com os seguintes azimutes  e  distâncias: 193°35'42" e 5,165m até o vértice 51, de
coordenadas N 7711324,234m e E 518751,371m; 180°30'16" e 14,700m até o vértice
52, de coordenadas N 7711309,535m e E 518751,242m; deste segue confrontando
com Fhemig - Área escolar, com os seguintes azimutes e distâncias: 271°20'01" e
21,361m  até  o  vértice  5,  de  coordenadas  N  7711310,032m  e  E  518729,886m;
358°59'38"  e  6,785m  até  o  vértice  54,  de  coordenadas  N  7711316,816m  e  E
518729,767m;  271°01'22"  e  15,005m  até  o  vértice  55,  de  coordenadas  N
7711317,084m  e  E. 518714,765m;  270°17'03"  e  21,466m  até  o  vértice  56,  de
coordenadas N 7711317,190m e E 518693,299m; 357°55'11" e 62,190m até o vértice
48, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico  Brasileiro,  e  encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  n°  -45°00'00"
WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Perrella.
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 25/3/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Leonardo Moreira em que notifica o falecimento do Sr. Paulo Roberto

Rodrigues, prefeito de São João do Manteninha, ocorrido em 24 de março. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do deputado Leonardo Moreira em que notifica o falecimento do Sr. Ilson de Paula
Rodrigues, ocorrido em 24 de março. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.125

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais - Asso -, com
sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais

- Asso -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.129
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Artesãos  e  Arte  da  Terra  de

Diamantina - Assart -, com sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da

Terra de Diamantina - Assart -, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 11 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.130
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Produtores

Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares e Produtores Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.



1192
____________________________________________________________________________

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.131
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Povoado de Barra de

Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

de Barra de Salinas, com sede no Município de Coronel Murta.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.132
Declara de utilidade pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no Município de

Nanuque.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no

Município de Nanuque.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.133
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio,

com sede no Município de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.134

Declara de utilidade pública a entidade Conhecer Educação e Cultura - CEC -, com
sede no Município de Leopoldina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Conhecer  Educação  e
Cultura - CEC -, com sede no Município de Leopoldina.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 13 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.135

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com

sede no Município de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais -

ADMG -, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de março de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATA
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Dilzon Melo e Wander

Borges
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Ofício nº 34/2014, do presidente do Tribunal de Contas - Ofício - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.065 a
5.068/2014 - Requerimentos nºs 7.477 a 7.485/2014 - Requerimentos da deputada
Ana Maria Resende e dos deputados Dinis Pinheiro e outros, João Leite e outros,
Duarte Bechir e outros, Luiz Humberto Carneiro e outros, Antônio Carlos Arantes e
outros (2) e Tiago Ulisses - Comunicações: Comunicação da Comissão de Saúde -
Questões de Ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de
Requerimentos: Requerimentos dos deputados Tiago Ulisses, Antônio Carlos Arantes
e outros (2), Luiz Humberto Carneiro e outros, Duarte Bechir e outros, João Leite e
outros e Dinis Pinheiro e outros; deferimento; requerimento da deputada Ana Maria
Resende;  indeferimento  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Votação, em 2º turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013; discurso do deputado Luiz Humberto
Carneiro;  votação  nominal  da  proposta;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  da
Proposta de Emenda à Constituição nº 59/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 4.331/2013; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
904/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  2.714/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.309/2013; aprovação com a Emenda
nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.616/2012; aprovação na forma
do Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.836/2011;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 880/2011; aprovação na
forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
3.720/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 799/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 3; prejudicialidade
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dos Substitutivos nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.347/2011;
encerramento da discussão; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas;
aprovação;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  2;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;
rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.411/2012; encerramento da
discussão;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1;  inexistência  de  quórum  para
votação; anulação da votação; renovação da votação nominal do Substitutivo nº 1;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.795/2013; aprovação na
forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 3.984/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 4.344/2013;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  4.351/2013;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;
prejudicialidade  da Emenda  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
4.376/2013;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1;  inexistência  de  quórum  para
votação; anulação da votação; renovação da votação nominal do Substitutivo nº 1;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.378/2013; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.406/2013;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.568/2013;  requerimento
do  deputado  Duilio  de  Castro;  aprovação  do  requerimento  -  Requerimento  do
deputado Gustavo Valadares; deferimento;  discurso do deputado Rômulo Viegas -
Registro de Presença - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - 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 - Celinho do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Duilio
de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette
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de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca
Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Ana Maria Resende, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIO Nº 34/2014

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o
relatório de atividades desse órgão no quarto trimestre de 2013. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO
Do Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto institucional,

encaminhando ofício  e recomendação da Promotoria  de  Justiça  Especializada de
Defesa do Patrimônio Público. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.894/2014.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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 5.065/2014

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Careaçu  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município  de  Careaçu,  o

imóvel situado à Rua Otaviano Junqueira, nº 252, Bairro Centro, em Careaçu, com
área de 854,85m² (oitocentos e cinquenta e quatro vírgula oitenta e cinco metros
quadrados), conforme consta no Livro nº 3-S, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
área social onde se instalarão equipamentos para fins educacionais e sociais.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área  de  854,85m²,  de  propriedade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  ao  Município  de
Careaçu, com a finalidade de instalar equipamentos para fins educacionais e sociais.

Fundamenta-se o interesse do município na formalização da doação desse imóvel
de propriedade do Estado pela necessidade de atendimento à demanda crescente da
população.

Assim, apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.066/2014
Torna obrigatória a divulgação dos números de telefones das Polícias Civil e Militar

nos petshops, nas clínicas veterinárias e nos estabelecimentos equivalentes.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigada a afixação de placa nos petshops, nas clínicas veterinárias e

nos estabelecimentos equivalentes,  na qual  devem estar inseridos os números de
telefone da delegacia da Polícia Civil ou do batalhão da Polícia Militar mais próximo,
visando  facilitar  a  denúncia  de  maus-tratos  a  animais  silvestres,  domésticos  ou
domesticados.

Parágrafo  único  -  O  conteúdo  da  mensagem  que  será  inserida  em  placa  de
qualidade e tamanho estabelecidos pela autoridade administrativa será o seguinte:

É crime maltratar, abusar, abandonar ou matar animais silvestres, domésticos ou
domesticados - Lei Federal nº 9.605, de 1998.

Denuncie: Polícia Civil: 181 - Polícia Militar: 190
Art.  2º  -  A obrigatoriedade contida  nesta lei  se  estende a todo estabelecimento

prestador de qualquer espécie de serviço destinado a animais.
Art.  3º  -  O  não  cumprimento  dos  dispositivos  contidos  nesta  lei  ensejará,  na

primeira oportunidade, a advertência do proprietário do estabelecimento, ficando este
sujeito ao pagamento de multa, na segunda oportunidade em que for notificado.

Parágrafo único - A multa fixada será de R$ 600,00 (seiscentos reais), podendo ser
duplicada, a critério da autoridade administrativa, em cada reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2014.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A presente iniciativa tem o propósito de facilitar a denúncia da prática

de  maus-tratos  aos  animais,  sobretudo  em  relação  a  atos  perpetrados  em
estabelecimentos comerciais, como os denominados petshops, clínicas veterinárias e
assemelhados,  cujas  atividades  estejam  relacionadas  à  prestação  de  serviços  ou
venda de animais silvestres, domésticos ou domesticados, bem como de produtos a
eles destinados.

Pela Constituição de 1998, os animais estão sob tutela do Estado e cabe a ele a
função de protegê-los. Atos de abuso e de crueldade são crime ambiental e devem
ser denunciados à polícia, que formalizará a ocorrência e instaurará um inquérito. A
autoridade policial tem a obrigação de fazer uma investigação dos fatos que, em tese,
são crime ambiental.
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O  estímulo  à  denúncia  de  situações  que  configuram  crime,  particularmente
daqueles inseridos na Lei Federal nº 9.605, de 1998, também deve ser efetivado pelo
poder  público  estadual,  com  a  finalidade  de  coibir  a  prática  de  maus-tratos  dos
animais.

A disponibilização  dos  telefones  das  Polícias  Civil  e  Militar  no  local  onde  pode
ocorrer  eventualmente  a  prática  ilegal,  mediante  a  fixação  de  placas,  conforme
pretende  esta  proposição,  possibilita  o  contato  do  cidadão  com  o  poder  público,
facilitando o trabalho de investigação da polícia. Ressalte-se que o denunciante pode
optar por se manter anônimo

Caso deseje fazer a denúncia  in loco, poderá também se dirigir até a Delegacia
Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, na Rua Piratininga, 105,
Carlos Prates, na Capital. Orientações podem ser consultadas pelos telefones (31)
3212-1339 ou (31) 3212-1356.

Em face do exposto, apresento esta proposição legislativa, na expectativa de contar
com o apoio dos nobres colegas para aprová-la, após a tramitação de praxe.

-  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 5.067/2014
Dispõe  sobre  a  livre  organização  de  grêmios  estudantis,  centros  acadêmicos,

diretórios acadêmicos e diretórios centrais de estudantes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  grêmios  estudantis,  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e

diretórios centrais de estudantes são denominados nesta lei como organizações de
representação estudantil.

Art.  2º  -  Aos  estudantes  secundaristas  de  estabelecimentos  de  ensino  médio
públicos e privados fica assegurada a livre organização de grêmios estudantis, como
entidades autônomas e democráticas, para representar os interesses e expressar os
pleitos dos alunos.

Art. 3º - Aos estudantes universitários de estabelecimentos públicos e privados fica
assegurada  a  livre  organização  de  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e
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diretórios centrais de estudantes, como entidades autônomas e democráticas, para
representar os interesses e expressar os pleitos dos alunos.

Art. 4º - É de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos
critérios,  dos  estatutos  e  demais  questões  referentes  à  organização  dos  grêmios
estudantis,  centros  acadêmicos,  diretórios  acadêmicos  e  diretórios  centrais  de
estudantes.

Parágrafo  único  -  A aprovação dos  estatutos  e  a  escolha  dos  dirigentes  e  dos
representantes dos grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e
diretórios centrais de estudantes serão realizadas por voto direto.

Art. 5º - Os estabelecimentos de ensino são obrigados a assegurar às organizações
de representação estudantil:

I - espaço físico para instalação e funcionamento;
II  -  livre  circulação  de  jornais  e  publicações,  bem  como  das  entidades

representativas estudantis municipais, regionais e nacionais;
III  -  rematrícula  dos  representantes  nos  estabelecimentos  em  que  estejam

matriculados, salvo por livre opção do aluno ou do responsável.
Parágrafo único - Os espaços físicos a serem cedidos ficarão em local de grande

circulação de estudantes.
Art. 6º - As instituições de ensino superior públicas ou privadas são obrigadas a

garantir às organizações de representação estudantil:
I - acesso às informações de interesse na defesa individual ou coletiva dos direitos

dos estudantes;
II  -  participação de seus representantes nos conselhos deliberativos de natureza

acadêmica, fiscais, consultivos e executivos;
III - recolhimento facultativo de contribuições dos estudantes.
Parágrafo  único  -  O  estudante  poderá  autorizar  ou  cancelar  o  pagamento  da

contribuição diretamente na organização de representação estudantil.
Art.  7º  -  As instituições de ensino superior  privadas são obrigadas a garantir  às

organizações de representação estudantil:
I - acesso à metodologia da elaboração de planilhas de custos;
II - participação dos representantes nas discussões sobre aumento de mensalidade
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dos respectivos cursos, com direito a voz e voto.
Art. 8º - É vedada qualquer interferência estatal ou particular nas organizações de

representação estudantil  que prejudique suas atividades, dificultando ou impedindo
seu livre funcionamento, sob pena de caracterização como abuso de poder.

Art. 9º - O estabelecimento de ensino que não atender os preceitos desta lei poderá
ter,  respeitado  o  devido  processo  administrativo,  suspensa  ou,  em  caso  de
reincidência, cassada a autorização de funcionamento concedida pela Secretaria de
Estado de Educação, através do Conselho Estadual de Educação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2014.
Ana Maria Resende
Justificação:  Este projeto  é de  suma importância,  pois  regula as  atividades das

organizações de representação estudantil no Estado.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.
-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 119/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.068/2014
Promove a regularização fundiária dos territórios das comunidades quilombolas no

Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reconhecido o direito à propriedade definitiva de seus territórios às

comunidades quilombolas localizadas no Estado, nos termos do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição da República.

Art. 2º - Para os fins desta lei, consideram-se comunidades quilombolas os grupos
étnicos, segundo critérios de autodefinição, com trajetória histórica própria, dotados
de relações territoriais específicas.

Parágrafo único - Nos termos do Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004,
que promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT -,
que  dispõe  sobre  povos  indígenas  e  tribais,  cabe  às  próprias  comunidades  se
autodefinirem como quilombolas.



1202
____________________________________________________________________________

Art.  3º  -  Entende-se  por  território  a  ser  reconhecido,  delimitado,  demarcado  e
titulado  aquele  necessário  à  reprodução  física  e  sociocultural  das  comunidades
quilombolas,  englobando  os  espaços  de  moradia,  de  conservação  ambiental,  de
exploração  econômica  e  de  realização  das  atividades  socioculturais,  inclusive  os
espaços  destinados  aos  cultos  religiosos  e  ao  lazer,  devendo  ser  considerada  a
noção de territorialidade da própria comunidade.

Art.  4º  -  O  procedimento  administrativo  para  a  regularização  territorial  das
comunidades quilombolas  será  iniciado a requerimento das próprias  comunidades
interessadas, bem como a requerimento do Ministério Público Estadual, do Ministério
Público Federal, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública Federal e dos
órgãos responsáveis pela defesa dos direitos das comunidades quilombolas.

Parágrafo  único  -  Se  o  procedimento  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  for
iniciado pelos órgãos supracitados, será necessária consulta prévia, livre e informada,
às comunidades envolvidas.

Art. 5º - A identificação dos limites do território quilombola será feita por meio do
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, baseado em indicações da própria
comunidade.

§  1º  -  Fica  assegurada  à  comunidade  quilombola  sua  efetiva  participação  nos
procedimentos  técnicos  e  administrativos  para  identificação  e  delimitação  de  seu
território.

§ 2º - O relatório antropológico que compõe o Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação  Territorial  poderá  ser  substituído  por  relatório  elaborado  pela  própria
comunidade caso seus territórios estejam situados em terras devolutas.

§  3º  -  As  terras  devolutas  poderão  ser  declaradas  por  meio  do  procedimento
especificado no art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.020, de 1993.

Art.  6º -  Concluído o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação Territorial,
deverá a este ser dada publicidade no órgão competente, a fim de que possa ser
consultado.

§ 1º - A comunidade quilombola interessada e os responsáveis pelas ocupações
lindeiras ou sobrepostas ao território quilombola identificado deverão ser devidamente
notificados pelo órgão estadual competente.
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§ 2º - Todos os interessados terão o prazo de noventa dias contados a partir da data
das notificações a que se refere o § 1º deste artigo para oferecer contestações ao
relatório, juntando as provas pertinentes.

Art.  7º  -  Finalizada  a  etapa  de  reconhecimento  e  delimitação  do  território
quilombola, deverá ser dado prosseguimento ao processo de regularização fundiária,
por  meio  da  demarcação  e  da  titulação  das  terras  que  compõem  o  território
quilombola.

§ 1º - Os imóveis inseridos em terras devolutas serão identificados, demarcados e
registrados  por  meio  de  procedimento  de  reconhecimento  de  propriedade  dos
territórios quilombolas, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 11.020, de 1993.

§ 2º - Verificada a presença de ocupante não remanescente, ou que não queira
permanecer  no  território  e  cuja  posse  assegura  o  direito  à  emissão  de  título  de
domínio no perímetro identificado como território de comunidades remanescentes de
quilombos, o órgão estadual competente deverá realizar o reassentamento.

Art. 8º - Havendo título de propriedade da área a ser demarcada e titulada, caberá
aos  órgãos  competentes  promover  a  desapropriação  e  a  regularização  fundiária,
conforme o disposto no Decreto Federal nº 4.887, de 2003.

Art.  9º  -  Concluído  o  processo  de  regularização  fundiária,  o  órgão  estadual
competente expedirá os títulos de propriedade às comunidades quilombolas.

§  1º  -  o  título  a  que se refere  o  caput será expedido  em nome de associação
quilombola legalmente reconhecida, formada pelos membros da comunidade.

§ 2º - A titulação prevista nesta lei será reconhecida e registrada mediante outorga
de título coletivo e pró-indiviso à respectiva comunidade quilombola, com obrigatória
inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Art.  10  -  O  Estado  criará  e  implementará  políticas  públicas  voltadas  para  o
desenvolvimento  sustentável  e  para  a  efetivação  dos  direitos  humanos  das
comunidades quilombolas, independentemente de sua regularização territorial.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões , 26 de março de 2014.
Wander Borges
Justificação:  Reconhecendo a  importância  dos  povos  tradicionais  na  construção
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histórica  de  nosso  país,  incluídas  nesses  grupos  as  comunidades  quilombolas,  a
Constituição de 1988 reconhece, no art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, a propriedade definitiva das terras que esses povos ocupam, devendo-
se-lhes emitir os títulos respectivos. Nesse diapasão, o Decreto nº 4.887, de 2003,
regulamenta o procedimento para identificação, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Entretanto,
por não existir em Minas Gerais um procedimento específico de titulação, até a data
de hoje apenas uma comunidade quilombola foi titulada em todo o Estado.

Apesar  de  no  território  do  Estado  haver  aproximadamente  480  comunidades
quilombolas  catalogadas  e  de  ser  Minas  Gerias  o  terceiro  estado  brasileiro  em
número de certificados emitidos pela Fundação Palmares - cerca de 183 -, a única
comunidade que foi titulada é a de Porto Coris. Em contrapartida, é importante ter em
vista a realidade de certos estados do Brasil onde já existe mecanismo de titulação
estadual para territórios quilombolas. No Estado de São Paulo, por exemplo, das mais
de trinta comunidades certificadas, quase todas já foram tituladas pelo Itesp. O Pará,
por sua vez, possui legislação a respeito do processo de titulação dessa categoria de
terras desde o final da década de 1990, sendo inovador, inclusive, ao garantir o direito
de autoidentificação das comunidades, sem exigir laudo antropológico. Além desses
casos, em diversos outros estados brasileiros já existe esse modelo de titulação de
territórios quilombolas, como no Amapá, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Piauí.

E isso é algo crítico. Não tendo a garantia nem da posse nem da propriedade da
terra que lhes pertence e que ocupam, as comunidades quilombolas de Minas Gerais
encontram-se  em  situação  de  grande  vulnerabilidade.  A ausência  de  segurança
jurídica,  somada  à  questão  cultural  relacionada  com  a  utilização  das  terras  das
comunidades  quilombolas,  que,  muitas  vezes,  é  diferente  da  lógica  econômica
convencional, faz com que sejam elevados os casos de violência e de desrespeito a
direitos  fundamentais,  entre  os  quais  os  garantidos  pela  Constituição  Federal  de
1988, nos locais em que se encontram essas comunidades ou nos terrenos a elas
limítrofes. As áreas de quilombos sofrem pressões de diversos setores da economia,
como a  agricultura.  Em  razão  disso,  em  seu  âmbito  são  constantes  os  conflitos
agrários,  muitos  dos  quais  são  violentos.  Os  casos  de  ameaça  às  lideranças
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quilombolas são um dos mais atendidos pelo Programa de Proteção de Defensores
de Direitos Humanos do Estado.

Nesse contexto, o objetivo deste projeto é resguardar e proteger os direitos dessas
comunidades, os quais também estão vinculados à proteção da história e da cultura,
afetando,  assim,  a  todos  os  cidadãos  brasileiros.  A titulação e  a  demarcação  de
territórios quilombolas, portanto, além de serem direitos dessas comunidades, podem
ser entendidas como um direito difuso de todos nós, brasileiros, haja vista que os
quilombos e a cultura afro-brasileira compõem a nossa história, são integrantes do
patrimônio cultural nacional.

Além disso, o Decreto nº 4.887, de 2003, atualmente o único instrumento para a
titulação  dessas  terras  em  Minas  Gerais,  pelo  qual  o  INCRA é  responsável,  é
bastante  complexo,  estabelecendo  a  necessidade  de uma grande  diversidade  de
documentos, o que torna o processo de reconhecimento da comunidade quilombola
demasiadamente demorado e dispendioso.  Essa é uma das justificativas para um
número  tão  baixo  de  comunidades  quilombolas  tituladas  no  nosso  Estado.  Um
exemplo  dessa  morosidade  é  o  caso  da  comunidade  Brejo  dos  Crioulos,  cujo
processo de titulação é o mais avançado em Minas Gerais, porém já dura cerca de 13
anos. Isso prova a demasiada burocracia e a dificuldade existente no procedimento
estabelecido  pelo  Decreto  nº  4.887,  de  2003,  que  impede  a  garantia  de  direitos
reconhecidos pelo art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988. É importante
constatar,  nesse  sentido,  que  este  projeto  pretende  simplificar  o  referido
procedimento e dar maior celeridade ao que está previsto na nossa Carta Magna,
além de promover a divisão dos trabalhos com a autarquia que tem atribuição de
reconhecer as comunidades quilombolas em âmbito federal.

A regulamentação da qual tratamos, dessa forma, seria uma maneira de garantir a
efetivação  de  direitos  territoriais  constitucionais,  entre  outros,  às  comunidades
quilombolas,  por  meio da criação de um procedimento de titulação e demarcação
dessas áreas no âmbito estadual inspirado no que já vem sendo realizado em outras
partes do País, de modo a dar maior segurança jurídica a essas comunidades, a
dirimir conflitos agrários e a garantir direitos.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo
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Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 271/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  7.477/2014,  do  deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Adonai José Lacruz pelo lançamento do livro Gestão
de projetos no terceiro setor. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.478/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA
TM/39º  BPM,  pela  prisão  de  três  homens  envolvidos  no  tráfico  de  drogas,  em
Contagem, em 21 de março.

Nº 7.479/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso  aos policiais  civis  que menciona pela  prisão,  em 24 de
março, em Itaúna, de Michael Jordan Alves Moura e Danilo Menezes de Almeida,
autores do crime que resultou na morte de Gabriela da Cunha Oliveira, de 16 anos.

Nº 7.480/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Wanderson Gomes e Hugo Malhano dos Santos,
delegados  da  polícia  civil,  Renato  Simões  Nabak,  Paulo  Henrique  de  C.  Silva,
Fabiano  Ferrari,  Breno  Faria,  Fernando  Bráulio,  Orlando  Julio  Junior,  Fabiano
Rodrigues  e  Marcus  Vinicius  Grijó,  investigadores  da  polícia  civil,  pelo  trabalho
profícuo e exemplar  desempenhado com competência  na  elucidação do crime de
assassinato do jovem Matheus Salviano Botelho de Morais, em 7 de fevereiro, bem
como pela forma de tratar com os familiares da vítima. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº  7.481/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências  para  que  seja  autorizada  a  convocação  dos  365  excedentes  do
concurso, realizado em 2012, para o provimento de cargos de agente de segurança
prisional.

Nº  7.482/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o aumento do
efetivo e para a melhoria da estrutura da Delegacia Regional de Paracatu.
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Nº  7.483/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para que apure o
suposto  ato  de  abuso de autoridade  e  assédio  moral  praticado pelo  Sr.  Ewerton
Evangelista, delegado de polícia em Rio Paranaíba.

Nº 7.484/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transporte pedido de providências para a
autorização do início das obras de pavimentação do trecho da estrada que liga o
Distrito  de  Douradinho  ao  Município  de  Machado,  com  extensão  de  23  km,
contemplado no programa Caminhos de Minas.

Nº  7.485/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar pedido de providências para que seja autorizada a convocação de todos os
excedentes  do  Curso  de Habilitação  de  Oficiais  do  Corpo  de Bombeiros  Militar  -
CHO/2014.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Ana Maria
Resende e dos deputados Dinis Pinheiro e outros, João Leite e outros, Duarte Bechir
e outros,  Luiz Humberto Carneiro e outros,  Antônio Carlos  Arantes e outros  (2)  e
Tiago Ulisses.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação da Comissão de Saúde.

Questões de Ordem
O deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

antes  de  iniciarmos  as  votações,  quero  registrar,  de  maneira  preventiva,  dois
assuntos que considero muito relevantes e fundamentais para o posicionamento da
Assembleia.  Nos  últimos  dias,  um  episódio  assustou  muita  gente  e  trouxe  muita
preocupação:  foi  o  assalto  à  chamada Central  de  Escoltas  -  espécie de depósito
bélico  da  Polícia  Militar  na  região metropolitana.  E  hoje  já  vimos estampado nas
matérias dos jornais que uma situação similar pode ocorrer na região de Juiz de Fora.
Isso é muito importante, porque tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo muitas
vezes  são  acusados  de  tomar  providência  somente  depois  de  fatos  ocorridos.
Infelizmente um fato grave ocorreu na região metropolitana: o assalto disponibilizando
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armamentos  muito  sofisticados  e  que  podem  agravar  a  situação  de  insegurança
pública no Estado de Minas Gerais. Então, a partir  do momento em que a própria
imprensa relata que uma situação similar pode ocorrer em Juiz de Fora, seria muito
importante que o governo estadual se manifestasse sobre quais providências de fato
está tomando, não só na apuração, que é fundamental, mas também na prevenção,
para que isso não ocorra em outros espaços onde haja armamentos. Porque, se o
próprio  sistema de defesa social  disponibiliza,  pela pouca precaução,  armas para
aqueles  que querem cometer  atos  contra a sociedade,  de fato fica muito difícil  a
promoção da segurança pública num estado como Minas Gerais. E hoje a imprensa
já  mencionou  outro  espaço  da  segurança  pública  de  Minas  Gerais  também  em
situação precária de vigilância e monitoramento. Estou falando isso numa quarta-feira
de março.

Outro assunto que também nos preocupou muito foi a solicitação da Cemig à Aneel,
de  reajuste  de  29% nas  contas  de  energia  elétrica  do  Estado  de  Minas  Gerais.
Sabemos que um aumento dessa natureza,  de quase 30% na energia elétrica,  é
nefasto para o bolso do trabalhador, para o bolso daquele que paga a sua conta de
luz; além disso, prejudica a própria matriz produtiva do Estado de Minas Gerais. E
vamos lembrar do ano de 2013, em que muitos criticaram o governo federal por ter
um PIB de 2,3%, 2,5%, que chamaram até de “pibinho”. O fato é que, em 2013, Minas
Gerais  teve  20%  desse  “pibinho”  -  0,5%  de  crescimento.  Sabemos  que  a
disponibilidade e o preço da energia são fundamentais para o investimento e para o
crescimento  produtivo.  Então,  Sr.  Presidente,  deveríamos  fazer  aqui  uma  grande
corrente para que a Cemig reveja essa solicitação. Uma solicitação de mais de 29%
impactará, só a inflação, em 0,8%.

Levanto  esses  dois  assuntos  aqui  de  maneira  preventiva,  porque,  depois  do
aumento  concedido  pela  solicitação  da  Cemig,  não  adianta  virmos  ao  Plenário
reclamar,  falar  que a  população será  prejudicada,  criticar.  Estamos  falando antes
dessa solicitação e do início do seu estudo, da sua análise. Cemig, põe a mão na
consciência.  Quase 30% de aumento na conta de luz é muito.  Essa questão dos
depósitos bélicos da segurança pública de Minas Gerais também deve ser objeto de
muita preocupação e de atitudes preventivas por parte do Estado de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, é isso que gostaria de mencionar no início. Aliás, estaria inscrito para
fazer aqui um pronunciamento com mais tempo, mas houve um apelo do deputado
Luiz Humberto Carneiro, líder de governo nesta Casa, no intuito de agilizarmos as
votações em Plenário.  Portanto,  em razão do pedido  do deputado Luiz Humberto
Carneiro,  líder  de  governo e  pessoa de muito diálogo,  abriremos  mão.  Peço que
retirem o meu nome da lista de inscritos para agilizarmos o processo de votação.

O deputado Almir Paraca -  Sr.  Presidente,  na semana passada realizamos uma
audiência pública histórica em Paracatu. Falo “nós” porque é um processo no qual
estou  envolvido  desde  sempre  e  que,  na  realidade,  foi  realizado  pela  prefeitura
municipal com a participação do Ministério Público Estadual e pelo Federal. Tratou-
se, na verdade, da apresentação do estudo epidemiológico da possível contaminação
por arsênio da população de Paracatu, oriunda da atividade minerária da Kinross,
mineradora de ouro da cidade. Sr. Presidente, a notícia boa é que o Ministério da
Ciência  e  Tecnologia,  por  meio  do  Cetem,  da  Unicamp,  da  Universidade  Federal
Fluminense  e  de  várias  outras  instituições  renomadas,  apresentou  resultado  que
tranquiliza a população de Paracatu. Não há efetivamente contaminação - nem pelo
ar,  pela  poeira  que  desce  da  mina,  nem  pela  água  -  que  esteja  alcançando
diretamente a população de Paracatu. Há uma situação que precisa ser monitorada:
dois bairros da cidade - Alto da Colina e Bela vista - têm uma incidência um pouco
maior de partículas em suspensão, que vêm da mina e contêm arsênio. A quantidade
ainda está dentro dos parâmetros internacionais, mas merece um acompanhamento,
um  monitoramento.  E  toda a  rede  de  monitoramento  da  cidade precisa  funcionar
melhor e, em tempo real, fazer a divulgação para o conjunto da população.

Saindo  desse  tema da  pauta,  Sr.  Presidente,  ou  melhor,  retirando  da  pauta  “a
possível” - e agora esclarecidamente inexistente - contaminação de arsênio afetando
a saúde pública do povo de Paracatu, estamos, portanto, aptos daqui para frente a
abrir  a discussão pelo desenvolvimento sustentável local,  a fim de saber qual é o
legado que essa mineradora Kinross deixará para o povo de Paracatu depois de uma
exploração de tantos anos e de uma atividade bilionária. Nos últimos anos, apurou-se
um lucro de mais de R$1.000.000.000,00 por ano da mina de Paracatu. Portanto, de
um lado tranquilizamos a população de Paracatu por esse esclarecimento e, de outro,
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a alertamos para que agora participe desse processo de discussão de como constituir
um  fundo  que  apoiará  a  aplicação  do  projeto  Paracatu  2030,  o  plano  de
desenvolvimento sustentável  da cidade de Paracatu.  Sr.  Presidente, essas são as
minhas ponderações. Agradecemos a oportunidade. Obrigado.

O  deputado  Elismar  Prado  -  Obrigado.  Sr.  Presidente,  demais  deputados  e
telespectadores  da  TV  Assembleia,  quero  também  protestar  contra  esse  pedido
absurdo e desproporcional  da Cemig,  que solicita  à Agência  Nacional  de  Energia
Elétrica - Aneel - mais um reajuste. Acompanhamos esse processo todos os anos,
não só os pedidos de reajuste anuais que a Cemig realiza na Aneel, mas também
todos os processos de revisão tarifária, que ocorre de cinco em cinco anos. Estamos
presentes  em  todas  as  audiências,  questionando  toda  planilha  que  a  Cemig
apresenta.  Realmente  isso  é  um  absurdo.  Em  2008,  conseguimos  a  importante
redução de 17% da tarifa de energia elétrica em Minas para as residências. A atuação
do deputado federal Weliton Prado na medida provisória que agora reduziu em 18% a
tarifa da energia elétrica residencial foi fundamental. O deputado Weliton Prado foi um
guerreiro na comissão, representou todo o Estado de Minas Gerais. A nossa intenção,
com esse tipo de atuação, é impactar o setor produtivo, gerar emprego e renda. O
valor da energia elétrica incide sobre todas as mercadorias e sobre todos os serviços.
Infelizmente, na contramão do nosso esforço, da nossa luta para reduzir o valor da
energia elétrica e do ICMS - são os mais caros do Brasil e são pagos pelo povo de
Minas, principalmente o povo mais carente e mais sacrificado, a classe trabalhadora
-, a Cemig novamente quer manter a sua marca, a energia e o ICMS mais caros do
Brasil,  solicitando o reajuste de quase 30%, 29%, o que é um absurdo. Repito: a
energia é um serviço essencial para a população, não pode ser tratada como mera
mercadoria. Não podem descontar a crise e todas as incompetências do governo em
cima do povo,  cobrando alta tarifa  por um serviço que é essencial,  importante. É
preciso observar a motricidade tarifária. Ressalto que vamos continuar com a luta,
vamos acompanhar a próxima audiência pública, que será realizada em Brasília com
a Aneel.  Faremos todas  as nossas representações,  apresentaremos  contribuições
técnicas, questionando todos os dados que a Cemig vai apresentar.  Já ganhamos
vários processos. Todo ano a Cemig pede um reajuste absurdo, sempre acima da
inflação, e, em diversos casos, conseguimos reduzir  o percentual,  sempre lutando
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para que ele seja o menor possível ou, melhor ainda, para evitar qualquer tipo de
aumento. Na realidade, precisamos reduzir, cada vez mais, o valor da conta de luz
em Minas Gerais, pois isso é desumano. Infelizmente o governo de Minas sacrifica a
população trabalhadora, cobrando a energia mais cara do Brasil. O ICMS incide sobre
a energia elétrica, faz-se cálculo por dentro. É isso que fazem. O imposto estadual
chega a 42% da conta de luz em Minas. Isso é um absurdo. A nossa luta não vai ficar
assim.  Acompanhamos,  há  muitos  anos,  esse  trabalho.  Acompanhamos  todas  as
audiências  públicas  realizadas  em  Brasília,  quando  foram  feitos  todos  os
questionamentos e, da mesma forma, acompanhamos todos os processos de revisão
tarifária. Fizemos muitas representações que tramitam na Justiça contra uma série de
absurdos e abusos que ferem o direito dos consumidores, como cobranças indevidas,
precariedade do sistema em Minas Gerais, falta de investimentos e a não divisão da
lucratividade. A Cemig alcança recordes de lucro todo ano e não divide o excedente
com os contribuintes, com os consumidores. Não vai faltar luta, a luta do deputado
Weliton Prado, para acompanhar novamente esse processo de reajuste, esse pedido
absurdo que a Cemig apresenta à Aneel. Vamos combatê-lo, com certeza, com muita
luta. Obrigado, presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente - Não havendo 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.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  7.481  a  7.483  e
7.485/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  7.484/2014,  de  autoria  da
Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada nesta
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reunião  pela  Comissão  de  Saúde  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em
26/3/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.794/2013,  do  deputado  Inácio  Franco,  e  dos
Requerimentos  nºs  7.163  e  7.343  a  7.345/2014,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  e
7.405/2014, do deputado Elismar Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  deputado  Tiago  Ulisses  em  que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.473/2011; e, nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Antônio Carlos
Arantes  e  outros  (2)  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - pelos
40 anos de sua fundação e para homenagear a Sicoob Central Cecremge pelos 20
anos  de  sua  fundação,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  outros  em  que  solicitam  a
convocação de reunião especial para homenagear a empresa Algar Telecom pelos 60
anos de sua fundação, Duarte Bechir  e outros em que solicitam a convocação de
reunião especial para homenagear o Serviço de Obras Sociais de Campo Belo pelos
40 anos de sua fundação e João Leite e outros em que solicitam a convocação de
reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Reabilitação -  AMR -
pelos 50 anos de sua fundação.

O presidente (deputado Dilzon Melo) - Requerimento do deputado Dinis Pinheiro e
outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o
Laboratório Humberto Abrão pelos 37 anos de sua fundação. A presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

O presidente (deputado Dinis  Pinheiro)  -  Requerimento  da  deputada Ana Maria
Resende em que solicita a desanexação do Projeto de Lei nº 4.933/2014 do Projeto
de Lei nº 331/2011. A presidência indefere o requerimento, de conformidade com o
inciso XIII do art. 232, c/c o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

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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Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que  o Projeto de Lei nº
4.331/2013  seja  apreciado  logo  após  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº
59/2013 e que os Projetos de Lei nºs 4.309/2013 e 3.616/2012 sejam apreciados em
primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Quero aproveitar  este  momento  para saudar  a presença sempre amiga,  alegre,
festiva, solidária e leal do dileto companheiro de jornada e de tantas lutas deputado
Jayro Lessa. É muito bom revê-lo, e certamente haverá de nos contagiar mais uma
vez com sua alegria, com seu espírito empreendedor. Passou por uma caminhada
revestida de obstáculos, mas prevaleceu a sua coragem, a sua força, a sua fé. E a
Assembleia de Minas está muito feliz com seu retorno, e eu de forma especial. V.
Exa. sabe que eu e a Adriana ligamos para a sua esposa diversas vezes, fazendo
nossas orações e pedindo pelo seu restabelecimento, para que pudesse continuar
dando essa belíssima contribuição a cada um de nós, ao parlamento, a Minas Gerais.
Portanto, é com enorme alegria que nos reencontramos, e lhe desejo muita luz, muito
sucesso e, claro, saúde. Saúde para valer, Jayro, V. Exa. merece. E merece também
o nosso aplauso, o nosso carinho e a nossa mais profunda admiração e gratidão.

Votação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  62/2013,  do
governador do Estado,  que altera o § 5º do art.  14 da Constituição do Estado.  A
Comissão Especial  opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1º
turno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro.

O  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Companheiros,  precisamos  ter  48  votos
“sim”; então, a orientação é para o voto “sim”.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  os  arts.  201  e  255,  do
Regimento Interno. A presidência lembra ao Plenário que a proposta de emenda à
Constituição  será  aprovada  se  obtiver,  no  mínimo,  48  votos  favoráveis.  A fim  de
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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,  a
proposta.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -
Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo
- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -
Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio
Franco - Ivair  Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Tadeu Martins Leite -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos -  Vanderlei  Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.

O deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente, não foi registrado meu voto.
Peço que registre meu voto “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto
contrário.  Está,  portanto,  aprovada,  em  2º  turno,  a  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 62/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  59/2013,  do
governador do Estado, que altera o § 1º do art.  128 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,
c/c  os  arts.  201 e  255,  do Regimento  Interno.  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, a proposta.

- Registram “sim”:
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Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Deiró Marra - Dilzon
Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa -  Glaycon Franco -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Pinduca
Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tiago  Ulisses  -  Tony Carlos  -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Ulysses Gomes - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Jayro Lessa - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados.  Votaram “sim” 56 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a proposta. À Comissão Especial.
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.331/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema o imóvel que
especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio
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Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair
Nogueira -  Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges
- Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 904/2011, do deputado Duarte Bechir,
que institui, no Estado, o Programa Vida Nova e dá outras providências. A Comissão
de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma do  vencido  em  1º  turno.  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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino
- Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes
- Wander Borges.

O deputado Carlos Henrique - Voto "sim", Sr. Presidente.
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O deputado Duilio de Castro - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 49 deputados. Não houve voto

contrário.  Está, portanto,  aprovado,  em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  904/2011 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.714/2011, do deputado Doutor Wilson
Batista, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde
no  âmbito  do  Estado  de Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão de
Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco -
Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca
Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.714/2011 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.309/2013,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro  Silva,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dores  de
Campos  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela



1218
____________________________________________________________________________

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  da
Comissão de Justiça. 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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique -
Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon
Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider
Moreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Rosângela  Reis  -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -  Bosco  -  Celinho  do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
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Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses
Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto  de  Lei  nº  4.309/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.616/2012,  do  deputado  Dalmo
Ribeiro Silva, que dispõe sobre a colocação de plaquetas em braile contendo a placa
do veículo no interior dos táxis que circulam no Estado. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco - Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo
- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -
Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo Moreira  -  Luiz
Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -
Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.616/2012  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.836/2011, dos deputados Elismar
Prado e Sargento Rodrigues, que institui o Dia do Profissional de Segurança Pública
no  Estado.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Segurança Pública 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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antonio Lerin -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares
- Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira
-  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 880/2011, do deputado Almir Paraca,
que pune a  discriminação aos cidadãos  que disponham de formação superior  ou
tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação
nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial e dá outras providências. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
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turno. 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”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco -
Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -
Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos
- Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 880/2011 na forma do vencido em
1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.720/2013,  do  deputado  Ivair
Nogueira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de
Identificação da Polícia Civil e nas Unidades de Atendimento Integrado localizadas no
Estado informando sobre  a  gratuidade da emissão da primeira via da  carteira  de
identidade e da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.
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
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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”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique -
Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.720/2013 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  799/2011,  do  deputado  Carlos
Pimenta,  que  institui  o  Programa  Paz  na  Escola,  de  ação  interdisciplinar,  para
prevenção  e  controle  da  violência  nas  escolas  da  rede  pública,  e  dá  outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Educação  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela
rejeição dos  Substitutivos  nºs  1  e  2,  das  Comissões  de  Justiça  e  de  Educação,
respectivamente. 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
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votação, o Substitutivo nº 3.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco -
Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -
Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -
Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
João Leite  -  Leonardo Moreira  -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio
- Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Com a
aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2. Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  799/2011  na  forma  do
Substitutivo nº 3. À Comissão de Educação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.347/2011,  do  deputado  Durval
Ângelo, que dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 13.955, de 20/7/2001,
que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1,
da Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -
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Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino
- Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira
- João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio
- Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé
Maia.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

presença  do  presidente, totalizam  39  parlamentares  presentes.  Está  aprovado  o
Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica
prejudicada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado -
Fred Costa - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Tadeu Martins Leite - Tony
Carlos - Ulysses Gomes.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio
Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio -
Rômulo Viegas -  Rosângela  Reis  -  Sargento Rodrigues -  Tiago Ulisses -  Wander
Borges - Zé Maia.

- Registram “branco”:
Arlen Santiago - Sebastião Costa.
O deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente,  equivocadamente registrei  o

voto “sim”, mas meu voto é “não”.
O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, por favor retifique meu voto, que é “não”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 31
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deputados. Houve 2 votos em branco, totalizando 45 votos. Está rejeitada a Emenda
nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.347/2011 na forma
do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão,  em 1º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.411/2012,  do  deputado Gilberto
Abramo, que institui  o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com  a  Administração  Pública  Estadual.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As
Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 1.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  37  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito. A presidência vai renovar a votação do
Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -
Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino  -  Glaycon Franco  -  Gustavo Valadares -  Hélio
Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.411/2012  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.795/2013, do deputado Paulo Lamac,
que  acrescenta  dispositivos  à  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. 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, e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus  Filho  -  Alencar  da  Silveira Jr.  -  Almir

Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo
Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -
Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair
Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza
Lara -  Mário  Henrique Caixa -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Romel  Anízio  -
Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes
- Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto,
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aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.795/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Administração Pública.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.984/2013,  do  deputado Antônio
Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o
imóvel  que especifica.  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. 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus  Filho  -  Alencar  da  Silveira Jr.  -  Almir

Paraca -  Ana Maria Resende -  André Quintão -  Antônio Carlos Arantes -  Bosco -
Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -
Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio
- Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.984/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.344/2013, da deputada Ana Maria
Resende, que acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994, que
estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
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Federal e no art. 224, § 1º, inciso I, da Constituição Estadual. A Comissão de Justiça
conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bosco - Carlos
Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de
Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -
Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Mário Henrique Caixa - O meu voto não foi registrado. Voto “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.344/2013 na forma do
Substitutivo nº 2. À Comissão da Pessoa com Deficiência.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.351/2013,  do  deputado Antônio
Carlos  Arantes,  que  altera  a  Lei  nº  19.583,  de  17/8/2011,  que  dispõe  sobre  as
condições  para  manipulação  e  beneficiamento  artesanais  de  leite  de  cabra  e  de
ovelha e de seus derivados. A Comissão de Justiça conclui pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo 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 Substitutivo
nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -
Bosco - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de
Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -
Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Com a
aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  fica  prejudicada  a  Emenda  nº  1.  Está,  portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.351/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.376/2013, do deputado Duilio de
Castro,  que autoriza  o Poder  Executivo a  doar  ao Município de São Francisco o
imóvel  que especifica.  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. 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
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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 1.

- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  35  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito. A presidência vai renovar a votação do
Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette
de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses
Gomes - Zé Maia.

O deputado Rômulo Veneroso - Presidente, quero registar meu voto “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.376/2013 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.378/2013,  do  deputado  Carlos
Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel
que especifica. 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. 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
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Genaro - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva -  Dilzon Melo  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -  Fabiano
Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -
Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira
- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 5 deputados em
comissão,  totalizam  42  parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o
Projeto  de  Lei  nº  4.378/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.406/2013,  do deputado Gustavo
Valadares,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o
imóvel  que especifica.  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 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”:
Agostinho  Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio
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Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio
- Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Lafayette de Andrada - Meu voto não foi registrado no painel, é “sim”.
O deputado Duarte Bechir - Declaração de voto, presidente: meu voto é “sim”, em

favor do deputado Gustavo Valadares.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos

5 deputados em comissão, totalizam 42 parlamentares. Está aprovado o projeto. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.568/2013, do deputado Duilio de
Castro, que reconhece Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do deputado Duilio de Castro em que solicita o adiamento da discussão
do projeto. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa o requerimento  do deputado Gustavo Valadares em que solicita  a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
deputado Rômulo Viegas. A presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O  deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro;  Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, venho a esta tribuna fazer um alerta a todos vocês que
assistem à TV Assembleia e têm acompanhado os nossos trabalhos, porque muitas
coisas são ditas desta mesma tribuna da Casa Legislativa de Minas Gerais. Portanto,
deputado João Leite, quero ler, na íntegra, o artigo do Sr. Carlos Sampaio publicado
no Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira, dia 26/3/2014. (- Lê:)

“Ao acionar a justiça para evitar a propagação de falsa denúncia, o senador Aécio
Neves  mostrou  que  é  possível  defender-se  sem  atentar  contra  a  liberdade  de
expressão. Após a publicação de reportagem - 'Poder', 14/3 -, a  Folha de S. Paulo
dedicou um editorial  - 'De Minas a Pequim', 15/3 - questionando a legitimidade de
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uma ação movida na Justiça pelo senador Aécio Neves, com o objetivo de evitar a
propagação, via internet, de uma falsa denúncia envolvendo o seu nome.

Esclareço,  inicialmente,  que  o  senador  é  autor  de  uma  única  ação  junto  a
provedores de busca, e, nela, ele não pleiteou, em hipótese alguma, a exclusão de
qualquer conteúdo da internet ou muito menos cerceou o direito de livre expressão. O
que ele fez foi, única e exclusivamente, exercer o sagrado direito de defender-se ao
tomar ciência de que todas as vezes que se buscava nos provedores de pesquisa o
nome de Aécio Neves aparecia a informação inverídica e criminosa de que ele é réu
em uma ação judicial e responderia pelo desvio de R$4.300.000.000,00 da saúde de
Minas Gerais.” Repetimos: uma informação inverídica e criminosa.

“Essa injusta disseminação de uma informação falsa e caluniosa contra sua pessoa,
à evidência, precisava ser contida, pois a ação e a acusação por desvio de recursos
públicos jamais existiram.” Sras. e Srs. Deputados, “daí a solicitação em juízo para
que referido fato criminoso fosse excluído das buscas realizadas com o nome dele,
tudo de forma a amenizar o impacto de tais mentiras em sua imagem, já que evitar o
desgaste havido era medida impossível.

Seu proceder foi reconhecido como legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça em
recente decisão relativa a outro caso, na qual a Corte reconheceu como indevida a
disponibilização, por meio de buscas, de links para conteúdos ilícitos. Qualquer ação
contra  blogs que  deliberadamente  repercutiam  essa  informação  falsa  seria  uma
medida inalcançável, pois existem mais de 50 mil resultados de busca para as falsas
acusações na internet. A mentira foi construída de má-fé por seus idealizadores, que
adulteraram o conteúdo de um questionamento acerca da possibilidade de os gastos
efetuados  pelo  governo  com  saneamento  básico  decorrentes  de  recursos
provenientes das empresas públicas poderem ou não ser incluídos na composição
geral das despesas com saúde pública.

Esse procedimento judicial - Processo nº 0024.10.244832/1, da 5ª Vara da Fazenda
Pública  de  Belo  Horizonte  -,  que  é  público,  foi  recentemente  extinto,  com
manifestação do Ministério Público, que inclusive reitera que 'não se vislumbra lesão
ao patrimônio público nem se cogita ocorrência de desvio ou apropriação de recursos
públicos'” - inocentando, portanto, o senador, na época governador, Aécio Neves.
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“Diante de tais fatos, o senador Aécio Neves, apesar da ofensa brutal e ilícita à sua
imagem, agiu com a razoabilidade esperada de um homem público e demonstrou que
é possível  defender-se sem atentar contra a liberdade de expressão e o direito à
informação.

Quem conhece o senador Aécio Neves sabe muito bem que ele sempre defendeu a
liberdade  de  imprensa,  de  opinião  e  de  expressão,  sendo  que  foi  sob  a  sua
presidência que a Câmara federal aprovou o chamado Pacote Ético, com importantes
avanços nas áreas de transparência e participação popular. Agir para que a verdade
seja restabelecida  não é nem nunca será uma medida de censura.  Liberdade de
crítica e de opinião são pilares da democracia. Difamação e assassinato de reputação
são armas de regimes totalitários, por maior que seja o esforço de alguns para fazer
parecer que se trata da mesma coisa.” Esse artigo se encontra no Folha de S. Paulo
de hoje, com o título “Calúnia, não”.

Então,  várias  vezes,  desta tribuna,  foi  dito  que o senador  Aécio  Neves era réu
porque desviou recursos da saúde. No entanto, está aqui agora a prova contundente
de  que não  é  absolutamente  nada  disso.  Não existe  nem  condenação.  Repito  o
número do processo para quem quiser: 0024.10.244832-1, da 5ª Vara da Fazenda
Pública. Além disso, reitero dizendo: “Não se vislumbra lesão ao patrimônio público
nem se cogita a ocorrência de desvio ou apropriação de recursos públicos”.

Meus amigos, vocês que nos assistem têm de tomar muito cuidado com o que se
fala aqui, desta tribuna, com os pronunciamentos feitos. O melhor remédio é o tempo
para mostrar a verdade. Nada melhor que discutirmos política com os adversários
políticos, mas dentro da ética e do respeito, sem querer minguar a reputação nem
atingir a honra e a honestidade das pessoas.

Portanto,  desta  tribuna,  reitero:  o  senador  Aécio  Neves,  de  acordo  com  esse
documento, não promoveu desvio algum de recursos públicos na área de saúde.

O deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, acompanho com
atenção o seu pronunciamento. O que V. Exa. traz da tribuna não é surpresa alguma.
Por  muitos  meses,  tentei  comprar  este  livro,  e  não  conseguimos  porque  está
esgotado.  Estou  mostrando-o  aqui.  Assassinato  de  reputações.  Esse  livro  é
impressionante, pois é de alguém que foi secretário do governo do PT, do governo
Lula.
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Aqui temos escândalos, mas não consigo trazê-los, deputado Rômulo Viegas, neste
pouco tempo que tenho de aparte ao pronunciamento de V. Exa. Lerei um pouco o
sumário do livro, que traz a visita hospitalar do ex-agente Barba a Romeu Tuma pai.
Romeu Tuma Júnior não permitiu  a entrada, no quarto do seu pai no hospital,  do
presidente  Lula,  a  quem  ele  chama  de  Barba,  que,  durante  a  ditadura,  era  o
informante de Romeu Tuma, delegado do Dops de São Paulo. O senador Romeu
Tuma já estava à morte, mas ele não permitiu a entrada de Lula, dizendo-lhe: “Você
não o honrou de pé e agora quer vê-lo caído numa cama?”. Portanto, não permitiu a
entrada  de  Lula  no  quarto  para  visitar  Romeu  Tuma pai.  Tem  o  sumário:  “Lula:
alcaguete e aprendiz do Dops”.  Estão aqui  fotos  de Lula juntamente com Romeu
Tuma no Dops, em São Paulo. Depois ele trata do projeto de poder do PT, de Lula, e
o organograma desse partido.

Queria  falar  neste  dia,  porque  em  outros  quero  abordar  o  Assassinato  de
reputações, que é, sem dúvida, a especialidade do PT de acabar com a reputação e a
honra  das  pessoas.  Isso  é  o  que  eles  tentam  permanentemente  fazer  contra  o
senador Aécio Neves e o que fizeram contra Fernando Henrique, criando o  slogan
“Fora FHC”.

Tenho  aqui  documentos.  É  interessante  que  ele  teve  o  cuidado  de  ter  os
documentos. Na página 151 do livro Assassinato de reputações, Romeu Tuma Júnior,
com o cuidado de um investigador, trata de caso a caso. Aqui consta a reunião da
Satiagraha, que está toda decodificada. Depois vem o Caso 2, que vou ler: (- Lê:)
“Caso 2 - Dr. Tuma Júnior: Faça um favor ao Lula e fulmine o senador Perillo”. Essa
foi a determinação que o Romeu Tuma Júnior recebeu. “Um dos mais escandalosos
pedidos para  fulminar  alguém me foi  feito  pelo ex-ministro da Justiça,  Luiz Paulo
Barreto. Um dia, ele me chamou no seu gabinete e, um tanto lívido, disse: 'Isso aqui
veio de cima, lá do Planalto, do Gilberto Carvalho, secretário particular do presidente
Lula. Ele quer que você atenda a um pedido do Lula e mande o DRCI investigar isso
aqui'. O 'isso aqui' do ministro da Justiça era um envelope numa pastinha que ele me
entregou,  com  um  dossiê  contra  o  Marconi  Perillo.”  Essa  foi  a  determinação  do
Planalto:  fulmine o senador  Marconi  Perillo.  Foi  justamente  o Marconi  Perillo  que
disse que ele havia avisado o Lula sobre o mensalão. Foi ele quem disse ao Lula que
havia deputados recebendo mensalmente.
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Depois temos o Caso 3. Olhe a determinação dessa vez, deputado Rômulo Viegas.
(- Lê:) “Em janeiro de 2009, fui chamado na liderança do governo no Senado, onde
encontrei o senador Aloízio Mercadante e um deputado federal para tratar de projeto
de  interesse  do  governo  e  do  ministério.  Lá  entregam-me  um  pendrive  com
'seríssimas denúncias' contra um adversário do governo que já tinham sido 'entregues
ao ministro  Tarso  e  ainda não haviam sido  apuradas'.  Pensei:  'outro  dossiê  para
destruir um novo 'alvo' do governo'. Depois daquela do Lab, com os 'aloprados' na
memória e com a minha vivência policial,  fiquei esperto com aquele povo.”  Dessa
feita, o alvo era o ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati. Está aqui no livro, página
166, Caso 3: “Dr. Tuma Júnior, fulmine o governador Tasso Jereissati”. Está no livro.
Demorei a comprar este livro, porque é difícil encontrá-lo, gente.

Depois  vem  o  Caso 4.  Enquanto  isso,  relato  essas  linhas  de  agosto  de  2013.
Agosto de 2013, não faz nem um ano. (-  Lê:)  “Lei do Ministério Público Estadual
negocia acordo de delação premiada com executivos da Siemens. Mas, em 6 de maio
de 2012, me chamaram para que eu pudesse fulminar Mário Covas, José Serra e
Geraldo Alckmin.” Está aqui, Caso 4: “Fulmine o Serra, fulmine Mário Covas”. Como?
Mário Covas já faleceu. Mas eles querem acabar com todas as reputações. “Fulmine
Geraldo Alckmin, e vamos criar para você o dossiê Easton e Siemens.” Poderíamos
ficar aqui a tarde toda, porque há o Caso 5, dossiê Erenice Guerra e dossiê Ruth
Cardoso. Até a Profa. Ruth Cardoso. O PT queria fulminar a reputação de D. Ruth. É
um escândalo atrás do outro. Aqui estão as cartas para o Dr. Romeu Tuma Júnior,
para que ele fizesse essas coisas. Este livro é um verdadeiro escândalo, deputado
Rômulo Viegas. V. Exa. traz à tribuna da Assembleia a tentativa deles de fulminar a
reputação do senador Aécio Neves. Eles tentam derrotar os inimigos dessa maneira.

Sofri isso ao enfrentar o PT em Belo Horizonte. Convivia com um milhão de jornais
todos os finais de semana pedindo que as pessoas não votassem em quem defende
bandidos. Havia adesivos em carros e em viaturas polícias que diziam: “Não vote em
quem defende bandidos”. Convivi com isso.

Nós também temos um livro para escrever, o do assassinato de reputações que o
PT faz na política. Não queremos fazer como eles, mas eles têm de explicar como
conseguiram destruir a Petrobras. Como conseguiram destruir o nosso país? Como
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conseguiram destruir o Plano Real? Como conseguiram fazer com que tivéssemos
uma inflação dessa monta no Brasil?

Parabéns,  deputado  Rômulo  Viegas.  Precisamos  ter  a  coragem,  como  teve  o
delegado  Romeu  Tuma  Júnior,  de  enfrentar  aqueles  que  querem  destruir  as
reputações, a imagem das pessoas. É lamentável. Foi isso que eles fizeram sempre.
E agora têm de explicar tudo. Está tudo documentado. Ainda estou lendo o livro de
Romeu Tuma Júnior,  Assassinato de reputações: um crime de estado,  mas posso
emprestá-lo  a  quem  não  conseguir  um.  O  PT  usa  o  Estado  para  destruir  seus
adversários.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Meu caro deputado Rômulo Viegas, a vinda
de V. Exa. hoje à tribuna e suas palavras explicativas a respeito da situação em que
envolveram  ou  tentaram  envolver  o  senador  Aécio  Neves  causará  o  início  dos
diversos ataques que virão daqui para frente. O senador Aécio Neves é, sem dúvida
alguma e  de  forma incontestável,  a  maior  liderança  política  do  Estado  de Minas
Gerais.

O senador Aécio Neves foi eleito governador em 2002, reeleito em 2006, elegeu
Anastasia em 2010 e o reelegerá. Tudo isso, demonstrando sua força e, mais do que
essa força,  seu trabalho  em  favor  de  Minas  Gerais.  Esses  ataques  à  pessoa do
senador virão de todos os lados, na tentativa de desconstruir aquele que, sem dúvida,
hoje é - não digo de Minas - um dos maiores líderes do nosso país. O líder que vai
para a luta carregado de exemplos vitoriosos em Minas Gerais, pois sua vida, por si
só, é um grande exemplo.

V. Exa., aí da tribuna, traça as coordenadas daquilo que tentaram fazer, mas não
conseguem, porque a grandeza do trabalho, a experiência, a força e a determinação
do nosso senador Aécio Neves e, mais do que isso, deputado Rômulo Viegas, o grau
de confiabilidade que os mineiros têm no senador fazem com que o brasileiro, aos
poucos, comece a conhecer - e isso será mais forte durante a campanha eleitoral - a
história do nosso senador. Sem dúvida alguma, ele também conquistará os quatro
cantos do nosso país, conforme fez com o povo mineiro.

Finalizando, quero parabenizar V. Exa. por trazer à Casa essa pauta, que é muito
importante para nós mineiros.  Não deixemos que estraguem, perturbem e tentem
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desconstruir aquilo que temos hoje como a maior liderança de Minas Gerais, o nosso
senador  Aécio Neves e,  com toda certeza,  nosso futuro presidente da  República.
Muito obrigado, deputado Rômulo.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Ao encerrar,
Sr. Presidente Wander Borges, digo, desta tribuna, que estaremos sempre atentos
defendendo a imagem do senador  Aécio Neves,  um dos maiores líderes políticos
deste  Brasil,  um  homem  que  fez  de  Minas  Gerais  exemplo  de  gestão  pública
brasileira.  Temos orgulho de defendê-lo. Temos orgulho de defender o governador
Anastasia. O PSDB transformou Minas Gerais e vai transformar o Brasil. Portanto,
desta tribuna ou de onde estivermos, vamos defender, sim, o senador Aécio Neves,
porque ele é exemplo para todos os brasileiros.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O  presidente  -  Aproveito  para  abraçar  e  saudar  o  querido  amigo  Dr.  Herbert,
presidente da Amagis.

Encerramento
O  presidente  (deputado  Wander  Borges)  -  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 27, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.763/2013

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Vila dos Policiais Militares de
Paracatu - AVPMP -, com sede no Município de Paracatu.

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 4.763/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação
da Vila  dos Policiais Militares de Paracatu - AVPMP -, com sede no Município de
Paracatu,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como objetivo representar a classe dos policiais militares e atuar
junto  aos  órgãos  governamentais  e  não  governamentais  visando  à  defesa  dos
interesses da classe e ao desenvolvimento de programas que promovam o bem-estar
social de seus associados e familiares.

A defesa social é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e se
organiza de forma sistêmica, visando à garantia da segurança pública, por meio de
políticas preventivas e repressivas de controle da criminalidade, de forma a proteger o
cidadão e a sociedade. A Polícia Militar  é um órgão permanente, organizado com
base  na  hierarquia  e  na  disciplina  militares,  e  tem  como  competência  realizar
policiamento ostensivo de prevenção criminal,  de segurança,  de trânsito urbano e
rodoviário,  de florestas e de mananciais  e desenvolver  as atividades relacionadas
com a preservação e a restauração da ordem pública.

A AVPMP  visa  promover,  divulgar  e  incentivar  o  desenvolvimento,  entre  seus
associados,  de  atividades esportivas,  de turismo,  lazer,  cultura  e  educação,  entre
outras. Visa, ainda, promover seminários, simpósios, congressos e cursos voltados à
participação do policial militar.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela AVPMP, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.763/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Leonardo Moreira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.886/2014
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  de Valorização da Vida,  com  sede  no
Município de Guaxupé.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.886/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Valorização da Vida,  com sede no Município  de  Guaxupé,  pessoa jurídica  de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
fomentar, subsidiar e apoiar atividades relativas a políticas públicas e privadas com o
objetivo  de  oferecer  proteção a  pessoas que se  encontram em situação de risco
social.

Com esse propósito, a instituição oferta serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos, ações preventivas contra a dependência de crack e outras drogas e outras
práticas de proteção social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade menos favorecida do Município de Guaxupé, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.886/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº
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13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna, agora, a proposição a
esta comissão para receber parecer para o 2º turno, em cumprimento do disposto no
art. 189, combinado com o art. 102, XI, 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 análise visa alterar a Lei nº 13.317, de 1999 - Código de Saúde do

Estado -, a fim de incluir nela a obrigatoriedade de controle e fiscalização sanitária
dos banheiros públicos ou de uso público. Ademais, estabelece os critérios técnicos
que devem ser observados na construção e manutenção desses banheiros.

Embora  o índice de transmissão de doenças em banheiros  seja pequeno,  há a
possibilidade  de  contaminação  por  agentes  patogênicos  nesses  locais,  os  quais
podem ocasionar  doenças como HPV (Papiloma Vírus  Humano),  herpes genital e
gastroenterite. A assepsia de vasos sanitários, pias, torneiras, maçanetas, paredes e
piso é muito importante para prevenir a proliferação de micro-organismos, além do
cuidado  com  a  higienização  das  mãos  -  em  especial,  das  crianças,  que
frequentemente as levam à boca.

O projeto foi aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.  Essa comissão, além de adequar  o texto da
proposição à técnica legislativa, optou por incluir o novo comando no código como
inciso do art. 82, e não como parágrafo, e por suprimir o art. 2º por ferir o princípio da
separação dos Poderes, nos termos do art. 2º da Constituição da República.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, destacou que
o projeto em comento, caso aprovado, não acarretará aumento de despesas para o
erário.

Naquela oportunidade, concordamos com as alterações propostas pela Comissão
de Constituição e Justiça. Contudo, neste 2º turno de tramitação da matéria, revimos
nosso posicionamento e optamos por apresentar o Substitutivo nº 1, que altera o art.
83  da  Lei  nº  13.317,  de  1999,  incluindo  nele  dispositivo  que  obriga  os
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estabelecimentos  sujeitos  ao  controle  e  à  fiscalização  sanitários  a  disponibilizar
utensílios que dispensem o uso das mãos nos banheiros coletivos.

Dessa  maneira,  consideramos  que  a  proposição  pode  contribuir  para  o
aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor,  garantindo  medidas  de  prevenção  do
contágio e da propagação de doenças transmissíveis  e a melhor  fiscalização das
condições sanitárias dos banheiros públicos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.730/2013, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso X ao art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso X:
“Art. 83 - (…)
X  -  disponibilizar  utensílios  que  dispensem  o  uso  das  mãos  nos  banheiros

coletivos.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013
(Redação do Vencido)

Acrescenta o inciso XI-A ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,
que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,

o seguinte inciso XI-A:
“Art. 82 - (…)
XI-A - os banheiros públicos ou de uso público.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 2014

ATAS
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2014
Presidência da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Wander Borges

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  637/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.069/2014),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.070  a  5.074/2014  -
Requerimentos nºs 7.486 a 7.492/2014 - Questões de ordem - Oradores Inscritos:
Discursos  dos  deputados  João  Leite  e  André  Quintão  -  Questão  de  ordem  -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Neider  Moreira -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André Quintão  -  Arlen

Santiago -  Braulio  Braz - Cabo Júlio  -  Carlos Pimenta - Duarte Bechir  -  Duilio  de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio
Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -  Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wander Borges.

Abertura
A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Duilio de Castro, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da
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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 637/2014*
Belo Horizonte, 26 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.

A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, tem por objetivo cobrir despesas da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais nos projetos e atividades de planejamento, gestão
e  finanças,  implantação  de  Núcleos  de  Assistência  Jurídica  Especializada  e
assistência jurídica.

Cabe esclarecer, por oportuno, que o crédito será viabilizado à conta de excesso de
arrecadação,  superávit  financeiro da receita de Convênios  e anulação de dotação
orçamentária, em conformidade com o art. 43, § 1º, incisos I, II e III da Lei Federal nº
4.320,  de  17  de  março  de  1964,  obedecidas  as  prescrições  do  art.  167,  V,  da
Constituição da República.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim
formulada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciando o
resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com a Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
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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$3.295.951,18 (três milhões duzentos e noventa e cinco mil
novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), para atender a:

I - outras despesas correntes, até o valor de R$1.621.340,86 (um milhão seiscentos
e vinte e um mil trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos); e

II - investimentos, até o valor de R$1.674.610,32 (um milhão seiscentos e setenta e
quatro mil seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  do  excesso  de  arrecadação  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes

provenientes da União e suas entidades, do Convênio nº 50/2010, firmado em 30 de
junho de 2010 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ministério
da Justiça, no valor de R$89.781,25 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta e um
reais e vinte e cinco centavos);

II  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades, do Convênio nº 050/2010, firmado em 30 de
junho de 2010, entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ministério
da Justiça, no valor de R$1.318.515,77 (um milhão trezentos e dezoito mil quinhentos
e quinze reais e setenta e sete centavos);

III  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  para
contrapartida  do  Convênio  nº  50/2010,  firmado  em  30 de junho de  2010 entre  a
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça, no valor de
R$31.822,35 (trinta e um mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos);

IV  -  do  excesso de arrecadação de recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades, do Convênio nº 777124/2012, firmado em 28
de dezembro de 2012 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de R$6.374,86
(seis mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos);

V  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Convênios,  Acordos  e  Ajustes
provenientes da União e suas entidades, do Convênio nº 777124/2012, firmado em 28
de dezembro de 2012 entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a
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Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  no  valor  de
R$199.300,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos reais);

VI  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  para
contrapartida do Convênio nº  777124/2012,  firmado em 28 de dezembro de 2012
entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  e a Secretaria  de Direitos
Humanos da Presidência da República, no valor de R$12.272,00 (doze mil duzentos
e setenta e dois reais);

VII  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  para
contrapartida do Convênio nº  777124/2012,  firmado em 28 de dezembro de 2012
entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  e a Secretaria  de Direitos
Humanos da Presidência da República, no valor de R$402,21 (quatrocentos e dois
reais e vinte e um centavos);

VIII  -  do  superávit  financeiro  de  Recursos  Ordinários,  para  contrapartida  do
Convênio nº 777124/2012, firmado em 28 de dezembro de 2012 entre a Defensoria
Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

IX  -  do excesso de arrecadação de Recursos  Ordinários,  para  contrapartida  do
convênio nº 777124/2012, firmado em 28 de dezembro de 2012 entre a Defensoria
Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, no valor de R$191,12 (cento e noventa e um reais e doze
centavos);

X - do superávit financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados, da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$59.922,45 (cinquenta e nove mil
novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

XI  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$104.493,67 (cento e
quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos);

XII - do superávit financeiro de recursos de Doações de Pessoas, de Instituições
Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.175,50 (dois mil cento e setenta e cinco
reais e cinquenta centavos);
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XIII  -  do  superávit  financeiro  de  recursos  de  Alienação  de  Bens  de  Entidades
Estaduais, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor de R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais);

XIV - do excesso de arrecadação da receita de Operações de Crédito Contratuais,
no valor de R$1.312.200,00 (um milhão trezentos e doze mil e duzentos reais);

XV -  da  anulação de dotação orçamentária de Recursos  Ordinários  do  Tesouro
Estadual, da atividade de Assistência Jurídica, da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, no valor de R$145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos
reais).

Art. 3° - 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.”
- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.  204 do Regimento

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

OFÍCIOS
Do Sr. Alfredo Gonçalves Filho encaminhando a esta Assembleia pedido de que

realize uma reunião no Instituto Federal do Sul de Minas - câmpus Muzambinho.
Do Sr.  Antônio  Augusto  Rocha,  procurador  do  Trabalho,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.942/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.
Do  Sr.  Antonio  Gama  Junior,  subcorregedor-geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.003/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do Sr. Bruno Machado Gomes, técnico administrativo da Procuradoria do Trabalho
no  Município  de  Uberlândia,  prestando informações  relativas  ao  Requerimento  n°
3.305/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Edmar Nunes Miranda, presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata,
solicitando a  esta  Assembleia,  em atenção à  Indicação nº  5/2014,  aprovada  pela
referida Câmara, que envide esforços para combater o projeto que visa à proibição da
utilização dos fogos de artifício no Estado do Rio de Janeiro.
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Do  Sr.  Eduardo  Henrique  Soares  Machado,  promotor  de  Justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 4.541/2013, das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Carvalho Cancela, gerente regional de Segurança do Banco do Brasil,
comunicando celebração de convênio entre essa entidade e a PMMG. (- 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  FNDE,  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,
destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Gil  Antônio  Diniz,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Contagem,
encaminhando cópia da moção de repúdio formulada por essa Casa à Justiça Federal
de Primeiro Grau em Minas Gerais pela proposta de alteração da localização da vara
designada para a Subseção Judiciária de Contagem. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Da  Sra.  Hanry  Alves  Coelho,  diretora  de  Uso  Sustentável  da  Biodiversidade  e
Florestas do Ibama, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.965/2012,
em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido
projeto.)

Do Sr. Heliomar Valle da Silveira, prefeito de Pirapora, colocando-se à disposição
desta  Casa  para  participar  dos  debates  sobre  as  dificuldades  que  enfrentam  os
municípios localizados às margens do Rio São Francisco, especialmente abaixo da
Barragem de Três Marias, nos períodos de estiagem. (- À Cipe São Francisco.)

Da Sra. Isabel Pereira de Souza, presidente da Prodemge, encaminhando relatório
com  a  síntese  das  informações  transmitidas  no  encontro  entre  essa  entidade  e
órgãos e entidades do governo com a finalidade de apresentar as ações estratégicas
previstas para contenção de ataques cibernéticos durante a Copa do Mundo 2014. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  José  Américo  Leite  Filho,  diretor  jurídico  do  Sindicato  Nacional  das
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, encaminhando plano de
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mídia em atenção ao determinado no item 15 do Plano de Melhorias assinado entre
operadoras de telefonia e a CPI da Telefonia. (- Anexe-se ao Relatório Final da CPI da
Telefonia.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.445/2013, do deputado Anselmo José
Domingos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte
(3), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.613/2013, do deputado
Anselmo José Domingos, 6.885/2013, da Comissão de Assuntos Municipais, e aos
requerimentos (2) da Comissão de Assuntos Municipais encaminhados por meio dos
Ofícios nºs 3.607 e 3.627/2013/SGM.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 410 e 2.338/2011 e 4.542/2013, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se aos referidos
projetos de lei.)

Do  Sr.  Luís  Gustavo  Patuzzi  Bortoncello,  promotor  de  justiça,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.448/2013,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos.

Do  Sr.  Manoel  Vitor  de  Mendonça  Filho,  vice-presidente  executivo  da  Gerdau,
comunicando a criação de estrutura que atenderá à expansão das atividades dessa
empresa na área de mineração.

Do Sr.  Marcelo  Mattar  Diniz,  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.967/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do  Sr.  Márcio  Gonçalves  Pinto,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Itaúna,
solicitando seja realizada audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas nesse município. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Do  Sr.  Marcos  Alberto  Barbosa  de  Carvalho,  coordenador-geral  de
Acompanhamento  da  Execução  de  Projetos  de  Inclusão  Social,  do  Ministério  da
Ciência, Tecnologia e Inovação (3), informando a celebração de convênios entre esse
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órgão  e  o  Estado,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia.  (-  À
Comissão de  Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (10),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.909/2013, da Comissão de Direitos
Humanos; 4.956/2013, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública;
2.846/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública;  6.665,  6.720,  6.734,  6.739  e
6.822/2013, da Comissão de Participação Popular; 1.889 e 1.890/2011, do deputado
Elismar Prado; 5.235 e 6.531/2013, do deputado Sargento Rodrigues.

Do Sr. Mauricio Cecilio, presidente em exercício do Indi, agradecendo o envio de
relatório institucional referente às atividades desta Casa.

Do Sr. Paulo Tremoceiro, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
do Governo de Portugal, agradecendo o envio por esta Casa da revista Barroco 20 e
da monografia Cantaria Barroca.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.435 e 5.764/2013, da Comissão de
Segurança Pública.

Da Sra.  Rosilene  Norberto  solicitando  a  esta  Casa  a  liberação de  recursos  da
ordem  de  R$600.000,00  para  o  Hospital  Queluz,  de  Conselheiro  Lafaiete.  (-  À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

A 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 5.070/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa 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 Matias Barbosa o

imóvel  com  área  de  7.620m²  (sete  mil  seiscentos  e  vinte  metros  quadrados),
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integrante  de  área  total  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  nesse
município, na localidade de Cedofeita, registrado sob o n° 1.530, a fls. 217 do Livro 3
de Transcrição da Transmissão, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Matias Barbosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de casas
populares.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Em 1951, o Município de Matias Barbosa entendeu por bem doar ao

Estado  área  de  10.000m²  a  fim  de  que  no  local  fosse  construído  prédio  onde
funcionaria uma escola rural.

O agente donatário atendeu à finalidade estipulada, bastando-lhe para isso ocupar
área de 2.380m².

Considerando-se que a área é sobejamente suficiente para que a escola estadual
ali  instalada  possa  expandir-se  e  construir  instalações  destinadas  à  prática  de
educação  física  e  que  a  área  remanescente  encontra-se  totalmente  ociosa,  é
oportuno que se atenda à vontade do chefe do Executivo Municipal de construir no
local um conjunto habitacional destinado às famílias de baixa renda.

Com  efeito,  a  pretendida  doação  representa  ato  de  longo  alcance  social,  por
possibilitar ao poder público dar andamento à política de oferecer casa própria a larga
faixa da população menos favorecida.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.071/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Perobas -
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AMAP -, com sede no Município de Jequitibá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Perobas - AMAP -, com sede no Município de Jequitibá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2014.
Glaycon Franco
Justificação:  A Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de  Perobas,  com  sede  no

Município de Jequitibá, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade cultural,
que visa coletar e difundir conhecimentos sobre questões sociais e de ética ligados à
promoção humana dentro da diversidade cultural, aprofundar temas ligados a política,
cultura, história, turismo e meio ambiente e fomentar e apoiar ações de promoção
social .

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, e
sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que
exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por objetivo
a declaração de utilidade pública da associação encontra-se legalmente amparado e
obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo aos meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 5.072/2014
Assegura direitos às vítimas da prática de infrações penais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A vítima da prática de infrações penais será comunicada dos atos relativos

à instauração e conclusão do inquérito policial, de sua remessa ao Poder Judiciário
pela Polícia Civil do Estado, bem como da decisão que recebe ou rejeita a denúncia
ou queixa-crime, do ato que acolhe ou rejeita o arquivamento do inquérito policial e do
término do prazo para oferecimento da ação penal.

Art.  2º  -  A  notificação  poderá  ser  realizada  mediante  carta  com  aviso  de
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recebimento ou correio eletrônico, podendo ser dirigida aos familiares da vítima em
caso de morte, menoridade ou desaparecimento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: Pretende-se com a presente proposição assegurar às vítimas de atos

infracionais  o  direito  de  ser  avisada  sobre  a  ocorrência  de  alguns  dos  atos
processuais realizados no curso do inquérito  policial  instaurado para apuração da
responsabilidade do suposto agressor.

Vislumbra-se com esta proposição fazer frente à necessidade de permitir à vítima o
acompanhamento dos atos relativos ao devido processo legal,  auxiliando, de igual
modo, o controle quanto a qualidade dos serviços prestados pela polícia judiciária.

Ora, durante muito tempo a vítima foi tratada de forma indiferente e desumana,
enquanto a legislação pátria, em especial a Constituição da República, assegura a
publicidade dos atos, salvo se classificados como sigilosos:

“Art. 5º - (...)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação;
(...)
XXXIII  -  todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  seu

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da  lei,  sob  pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a)  o  direito  de  petição  aos  Poderes  Públicos  em  defesa  de  direitos  ou  contra

ilegalidade ou abuso de poder;
b)  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e

esclarecimento de situações de interesse pessoal;
(...)
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa

da intimidade ou o interesse social o exigirem;”
Nessa esteira, tem-se ainda que o constituinte originário fez garantir como direitos
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fundamentais o contraditório e a ampla defesa, oportunizados pelo conhecimento dos
atos processuais, tal como se propõe:

“Art. 5º - (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral

são assegurados  o contraditório  e ampla defesa,  com os meios e recursos a ela
inerentes.”

Assim,  este  projeto  de  lei  busca adequar  o  tratamento  concedido  à  vítima,  em
especial na fase investigatória, na medida em que institui o direito de ser notificada
dos atos processuais, permitindo o acompanhamento das investigações.

Pelos  motivos expostos é que contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.073/2014
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Muriaé o trecho que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MGC - 265, Km 2,5, entre o Bairro

Franco Suíço e a ponte sobre o córrego divisório.
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé a área de

que trata o art. 1°.
Parágrafo único - A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Muriaé e se destinará à instalação de via urbana.
Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação 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 no parágrafo único do art. 2°.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2014 .
Braulio Braz
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Muriaé o trecho que especifica.
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Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município, uma vez
que  se  localiza  em  área  de  grande  atividade  industrial.  Além  disso,  com  a
transferência do citado terreno ao Município de Muriaé será possível a implantação
de políticas públicas de incentivo ao crescimento econômico da cidade, com geração
de emprego e renda, o que terá, sem dúvida, reflexos na melhoria da qualidade de
vida da população.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.074/2014
Declara de utilidade pública a Associação Casa de Apoio da Divina Providência,

com sede em Almenara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Apoio da Divina

Providência, com sede em Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2014.
Duilio de Castro
Justificação:  A Associação Casa de Apoio  da  Divina  Providência,  com sede em

Almenara,  tem  por  escopo  oferecer  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios
assistenciais de proteção social especial de média complexidade, como acolhimento,
orientação  e  informação  sobre  direitos  previdenciários  e  trabalhistas,  análise  da
necessidade e da solicitação de acompanhamento familiar ao idoso e também estudo
social de caso para averiguar a necessidade de encaminhamento para a secretária
municipal de saúde e outros. Além disso, fornece aos idosos orientação com relação
aos serviços dos equipamentos públicos (cartório, ministério público etc.). Portanto, a
entidade oferece atendimento e promove bem-estar e qualidade de vida aos idosos.

Desta forma, para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com
o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.486/2014,  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 25 de março, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de cerca de 10kg de maconha e na prisão de dois homens; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº  7.487/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fábio Moraes Werneck, delegado de
polícia da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Mateus Leme pela competência com que
tem atuado para a diminuição da criminalidade nesse município.

Nº  7.488/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado  voto  de  congratulações  com  o  Maj.  PM  Carlos  Gomes  da  Costa,
comandante  da  7ª  Cia.  PM  IND/2ªRPM,  e  o  2º-Ten.  PM  Giovanni  Aparecido  da
Nóbrega,  comandante  do  5º  Pelotão  da  7ª  Cia.  PM  IND,  pelos  bons  serviços
prestados à população de Mateus Leme. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº  7.489/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre quantos aparelhos glicosímetros da
marca Cepa CG foram adquiridos pelo Estado e distribuídos aos usuários, quantos
foram substituídos  e  quantos  havia  em estoque no  mês de  março  de  2014,  e  a
quantidade de fitas reagentes adquiridas e distribuídas à população. (- À Mesa da
Assembleia.)

Nº  7.490/2014,  dos  deputados  João Leite,  Anselmo José Domingos  e  Marques
Abreu, em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso ao Clube Atlético
Mineiro pela comemoração dos seus 106 anos. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  7.491/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a revista Perfil, de Nova Lima, pela publicação
de matéria sobre o Sr. Alex Salvador, prefeito de Itabirito. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)
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Nº 7.492/2014,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Cemig pedido de informações acerca das condições de trabalho de
trabalhadores  terceirizados  por  essa  companhia  em  virtude  de  ação  conjunta  do
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego e  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  conforme
relatório  da  Sra.  Luciana  Coutinho,  procuradora  do  Trabalho.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Questões de Ordem
O deputado Sargento  Rodrigues -  Agradeço-lhe,  Sra.  Presidente.  Quero apenas

registrar a presença do deputado Sargento Aragão, do Estado de Tocantins. Ele é
também presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa
desse  estado  e  visita  nesta  data  o  Poder  Legislativo  de  Minas  Gerais.  Está
conhecendo o funcionamento da Polícia Legislativa para buscar experiências exitosas
aqui, do nosso Estado, para levar como experiência. Já estivemos com o presidente
Dinis  Pinheiro.  Então,  está  ele  aqui  fazendo  esta  visita;  portanto,  registro  essa
honrosa presença e agradeço ao deputado Sargento Aragão a visita.

A presidente - Muito obrigada. Seja bem-vindo entre nós. É uma honra recebê-lo e
trocar experiências. Com certeza temos muito também a aprender com a Assembleia
Legislativa de Tocantins.

O deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado. É uma alegria tê-la como presidente
nesta tarde, presidindo os trabalhos do Parlamento mineiro. Meus parabéns. Quero
dizer a todos que nos estão acompanhando que o Supremo declarou inconstitucional
a Lei nº 100. Vale a pena prestar atenção em algumas coisas importantes. Já estão
dizendo por  aí  que alertaram o Estado de que isso  seria  inconstitucional,  mas o
governo de Minas, o governo do PSDB quis dar uma chance a esses servidores.
Tanto  é  que  não  serão  todos  os  98  mil  servidores  demitidos:  27  mil  já  serão
aproveitados  porque  alguns  já  se  aposentaram,  outros  estão  em  processo  de
aposentadoria, e outros passaram em concurso. Naquele momento o Estado fez a
sua opção: ou demitiria todos os servidores ou daria uma chance aos servidores. E a
chance foi por meio da Lei nº 100, aprovada por esta Casa. Lamentamos a decisão
do Supremo, que, no meu entendimento, não teve uma visão social para incorporar
esses servidores - cantineiras, professores, todas essas pessoas que trabalham na
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educação há muitos anos em Minas Gerais. Queremos ser solidários e dizer que a
intenção do governo foi ajudar. Tem de se verificar quem entrou com essa ação de
inconstitucionalidade contra o Estado. Essas 98 mil pessoas têm de procurar saber
quem foram as pessoas que entraram com um processo de inconstitucionalidade, que
motivou o Supremo a tomar essa decisão. Não foi o Estado. Pelo contrário, o governo
de Minas, o governo do PSDB teve sensibilidade social naquele momento. Poderia ter
demitido  todos  e,  pelo  contrário,  deu  uma  chance  às  pessoas.  Dos  98  mil,
praticamente 27 mil já estão garantidos. Agora aguardaremos o posicionamento da
Secretaria de Educação, junto com o governo de Minas, para buscarmos solução.
Temos de encontrar uma solução para esse quadro, que já está deixando as pessoas
ansiosas, até adoecendo, com essa decisão do Supremo. É uma decisão jurídica,
que  respeitamos,  mas  achamos  que  deveria  ter  havido  sensibilidade  social  com
essas pessoas. Portanto, presidente deputada Luzia Ferreira, muito obrigado por me
conceder a questão de ordem e parabéns por presidir os trabalhos desta Casa.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sra. Presidenta, deputada Luzia Ferreira, que honra esta

Casa com sua presença presidindo os trabalhos desta tarde.  É uma alegria para
todos nós, e falo em nome dos deputados aqui presentes, Wander Borges, nosso
querido  Jayro  Lessa,  Maria  Tereza  Lara,  Glaycon  Franco,  todos  felizes  com  a
presidência desta deputada tão querida, que é a deputada Luzia Ferreira.

Sra.  Presidenta,  Srs.  Deputados,  hoje  fomos  todos,  de  alguma  forma,
surpreendidos com a afirmação do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro,
ex-ministro do governo federal, ex-ministro do PT. O governador Tarso Genro, do PT,
afirmou  que  se  trata  de  uma  roubada  organizar  a  Copa  do  Mundo  dentro  das
condições exigidas pela Fifa. Sra. Presidenta, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembleia, realmente o governo do PT é um espanto, é a coisa mais impressionante
que  já  vimos  na  história  deste  país.  A minha  formação é  em história,  então  tive
oportunidade, durante a minha vida, e também na minha vida acadêmica, de recorrer
aos livros, e não me lembro de um tempo em que o Brasil estivesse perplexo com um
governo tão equivocado quanto é o governo do PT.
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Esse mesmo governador do Rio Grande do Sul,  Tarso Genro, foi  o ministro que
assinou o piso dos professores. No entanto agora, deputado Jayro Lessa, ele não o
cumpre  e  diz  o  seguinte:  “se  o  governo federal  quer  que eu cumpra  o  piso  dos
professores do Estado do Rio Grande do Sul, que envie o dinheiro”. O piso nacional
dos professores tem a assinatura do governador Tarso Genro, enquanto ministro do
governo federal. Agora, esse ministro, pertencendo ao governo federal - governo do
PT -, diz que patrocinar e organizar a Copa do Mundo é uma roubada. Ora, o que
esperaremos mais deste governo federal?

Ontem vimos aqui o deputado Luiz Henrique trazer as informações do Norte de
Minas. Neste momento, adentra este Plenário o deputado Carlos Pimenta, um grande
representante  dessa  região.  O  ministro  Fernando  Pimentel,  em  vez  de  comprar
banana de Janaúba, em Minas Gerais, compra-a do Equador. O homem quer ser
governador de Minas. Ele deu uma banana para a banana de Janaúba e foi comprá-
la no Equador, do ditador Rafael Correa. Ele deu foi uma banana para os produtores
do Norte de Minas. O PT é o governo do espanto. Esse ministro é o mesmo que não
trouxe absolutamente nada para Minas Gerais, mas emprestou e deu para Cuba a
construção do porto de Mariel. Pasmem, já que o PT é o governo do espanto! Numa
movimentação secreta e sigilosa, os brasileiros só saberão como foi utilizado esse
dinheiro em Cuba em 2027. Antes disso, Pimentel não quer que ninguém saiba como
o suado dinheiro do brasileiro foi gasto para a construção de um porto em Cuba.

Hoje,  numa entrevista,  o Sr.  Pimentel  disse  que a  prioridade dele  é  segurança
pública. Isso é uma piada. O governo federal investe zero em segurança pública e
tem a Polícia Federal agora em greve por total abandono por parte da presidente da
República.  No  entanto  o  Sr.  Pimentel  vem  a  Minas  Gerais  dizer  que  segurança
pública é prioridade para ele. O governo federal, na semana passada, fechou três
postos do Exército na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, permitindo a
entrada de armas, drogas e explosivos no nosso país, e o Pimentel vem falar em
segurança pública e obras.

Está aqui o meu querido Wander Borges, nosso representante de Sabará, prefeito
melhor avaliado da história dessa cidade, assim como o de Caeté. Esse homem sabe
o que é doer,  pois viu amigos, jovens estudantes,  morrerem na BR-381 porque o
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governo federal abandonou Minas Gerais, tendo Pimentel como ministro. Ele veio nos
dar  aula  hoje  de  segurança pública,  dizendo:  “Tem de ser  desse  jeito  e  tal.  Faz
assim”. De tudo que é investido em segurança pública neste país, 87% são pelos
Estados. Imaginem que Minas Gerais tem hoje mais de 59 mil presos. Cada centavo
é  o  governo  do  Estado  que  banca  para  manter  esse  preso  na  unidade  penal,
enquanto o governo federal tem 400 presos nos presídios  federais.  Aí,  vem o Sr.
Pimentel falar em segurança e, em vez de comprar banana de Janaúba, compra do
Equador.  Isso  é  lamentável.  Esse  é  o  governo  do  espanto.  No  entanto  não  se
espantem.

Hoje,  quinta-feira,  foi  divulgada  uma  pesquisa  da  CNI-  Ibope,  que  diz  que  a
aprovação do governo Dilma cai de 43% para 36%.

Aqui estão as perguntas e o porquê de o governo da presidenta Dilma estar sendo
mal  avaliado.  Não  dá  para  esconder  mais  a  inflação.  As  pessoas  vão  aos
supermercados e aos sacolões, pagam as tarifas públicas e estão sentindo a inflação.
Aqui está claro que cai a aprovação do governo Dilma. A primeira questão séria, está
aqui, é justamente a inflação. Depois declaram os entrevistados que não avaliam bem
o  governo  da  presidenta  Dilma  por  conta  do  modelo  econômico  adotado  pelo
governo.  As  pessoas  entendem  que  o  governo  está  colocando  como  prioridade
questões  que  não  são  prioritárias.  A Copa  do  Mundo  não  é  prioritária  para  as
pessoas. A reforma bilionária do estádio de Brasília, onde não há nenhum clube das
séries A e B do Brasileiro, não é prioridade para as pessoas.

O que é prioridade para os brasileiros que responderam essa pesquisa? Saúde. O
governo federal só investe 3% na saúde, prometeu 513 UPAs da saúde e entregou
apenas 13. Foram prometidas 513 unidades pelo governo federal. O que o governo
federal  faz?  Traz médicos,  que  não  sabemos  se  são médicos  mesmo,  de  Cuba.
Médico brasileiro, para ser médico mesmo, rala, faz curso de medicina, tem de fazer
residência médica e depois fazer uma prova de revalidação. Mas, para o governo do
PT, o governo do espanto, não interessa nada disso, ele traz alguém que estudou
dois anos de medicina em Cuba e se torna médico no Brasil. Pagam-se R$600,00 a
esse  médico  cubano  e  o  restante,  R$10.000,00,  fica  com  o  governo  de  Cuba.
Antigamente era a União Soviética que garantia o modelo comunista, socialista de
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Cuba, agora somos nós, são os brasileiros pagando impostos que fazem com que a
ilha  de  Fidel  seja  a  ilha  da  alegria,  a  ilha  da  fantasia,  com  o  dinheiro  brasileiro
investido lá. Empresta-se dinheiro a Cuba, onde não é necessário fazer licitação, e
uma empresa amiga do rei, amiga do presidente, vence. Concorrência? Quem é que,
em  Cuba,  vai  concorrer  com  uma  empresa  construtora  brasileira?  Já  está  tudo
acertado, jogada ensaiada, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro dos brasileiros.
PT, o governo do espanto.

Ontem  Minas  Gerais  ficou  espantada.  Antes  de  relatar  o  espanto,  um  relato
pessoal: tive oportunidade, fazendo meu estágio de professor de história, em escola
pública,  de  ver  cantineiras,  mulheres trabalhadoras,  trabalhando nas cantinas  das
escolas 15, 20 anos sem nenhuma oportunidade. Apresentei várias emendas para
tentarmos  acertar  a  situação  dessas  pessoas.  Depois  de  o  ex-governador  Aécio
Neves e esta Casa reconhecerem trabalhadores que estavam há mais de 15, 20 anos
na educação, fazendo alimentação escolar, o que aconteceu? Um procurador federal,
Álvaro Souza Cruz, junto com forças que se dizem forças de proteção do trabalhador,
vai  ao Supremo, ao procurador-geral  e denuncia a lei  que abrigou essa pessoas,
trabalhadores de 15, 20 anos em cantinas de escolas.

Ele os denunciou, e agora esperávamos uma modulação. Esperávamos que o juiz
do Supremo, mas advogado do PT, Dias Toffoli, fizesse uma modulação. Era preciso
haver uma modulação para as pessoas que estão há 20 anos no Estado e não foram,
na Constituição de 1988, abrigadas para serem aceitas, aposentadas.

O  pedido  do  procurador  Álvaro  Souza  Cruz  foi  duríssimo.  É  para  tirar  essas
pessoas.  É  para  arrancá-las.  É  para  que  não  tenham  nenhuma  oportunidade.
Estamos vendo gente comemorando. Fico pasmo com isso. Há partido comemorando
o fato de essas pessoas perderem seus direitos trabalhistas de ser reconhecidas,
como a D. Neusa da escola, que faz o pão de queijo e a alimentação dos alunos. Tem
gente comemorando o fato de, depois de 23 anos, ela ir embora do serviço público.
Não foi aceito. Comemorar o quê? Dizem: “Ah, o Aécio perdeu”. O Aécio perdeu? A
Assembleia Legislativa perdeu? Ao contrário, a Assembleia Legislativa ganhou, pois
reconheceu essa trabalhadora, reconheceu esse trabalhador. Quem perdeu foi a D.
Neusa,  cantineira,  sofredora,  trabalhadora,  abandonada  pelo  Estado,  abandonada
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pelo Sr. Dias Toffoli, ex-advogado do PT. Ele agiu como advogado do PT. “Ah, tem de
ter concurso público”. Depois de 23 anos de designação, vão cobrar concurso público
de D. Neusa. Quais serão as provas que darão a D. Neusa? Quem vai ganhar de D.
Neusa na cantina da escola, na produção da alimentação escolar? Quem vai fazer
uma prova de concurso público para ocupar  o lugar dela lá  na cantina, deputado
Wander  Borges? Quem vai  fazer  a mistura  do  pão de queijo?  Quem vai  fazer  a
alimentação escolar como a D. Neusa faz? É um escândalo.

O Brasil está todo às avessas. O Brasil está ao contrário. O Brasil perdeu a sua
alegria com este governo do espanto. O governo do PT é o governo do espanto, que
manda o seu advogado, o advogado do PT, para ser ministro do Supremo do nosso
país,  ministro  do  Supremo que  abandona  o  trabalhador  pobre  do  Brasil.  É  uma
indignidade  o  que  fizeram  com  esses  trabalhadores.  E  acham  que  a  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais perdeu alguma coisa. “Ah, a Assembleia produziu uma lei
inconstitucional”. Era uma lei que preservava os direitos de D. Neusa. Era uma lei que
preservava  os  direitos  daquelas  pessoas  que  conhecemos  nas  escolas  públicas,
trabalhadoras, sofredoras e que foram totalmente abandonadas por esse sistema.

É  um  sistema  que  traz  uma  indignidade  muito  grande  a  todos  nós.  A minha
indignação pelo que está acontecendo neste momento no nosso país é muito grande,
minha presidenta, deputada Luzia Ferreira.

Pelos números, vejo que a população brasileira está dando a resposta. A queda da
presidenta da República, essa queda alta, entristece... Vejo que o deputado Wander
Borges está me pedindo aparte.

O deputado Wander Borges* - Deputado João Leite, quero parabenizá-lo pela lei
que aprovamos nesta Casa. Infelizmente, ontem vimos que não se fez justiça naquilo
que é justo. Não há possibilidade de a D. Neusa ou de a D. Lica, de 67 anos, fazerem
concurso público, passarem e competirem com uma moça de 18 ou 19 anos. Talvez a
D.  Lica  seja  avó  daquela  pessoa  de  18  anos  que  vai  entrar  em  seu  lugar.
Infelizmente, faltou bom senso. Respeitamos a decisão, mas a Justiça poderia ter
sido melhor, ter sido a favor dessas pessoas.

O  deputado João Leite*  -  Muito  obrigado,  deputado  Wander  Borges.  Obrigado,
presidenta.



1263
____________________________________________________________________________

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Presidente Luzia Ferreira, deputadas e deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Inicialmente, quero registrar a
presença de vários integrantes da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em
particular a da defensora pública-geral, Andrea. É com muito prazer que recebemos
os integrantes da Defensoria Pública.

Aproveito para manifestar nosso posicionamento favorável tanto ao Projeto de Lei
Complementar nº  57/2014,  que trata da organização da Defensoria Pública e que
altera  os  níveis  de  mobilidade,  permitindo  uma  progressão  mais  rápida  dos
defensores na carreira, bem como ao Projeto de Lei nº 4.828, que reajusta o subsídio
dos  membros  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A Defensoria
Pública,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  é  fundamental  para  preservar  e
resguardar o direito e o acesso à Justiça, principalmente para o cidadão mais pobre,
que não tem como constituir uma advocacia privada em sua defesa. A Defensoria
Pública  em  nosso  Estado,  nesses  anos  em  que  estamos  na  Assembleia,  tem
cumprido papel relevante, aliás em parceria com essa instituição, nas várias causas e
bandeiras que atingem diretamente as pessoas mais pobres.

Valorizar e ampliar a Defensoria Pública, dar-lhe autonomia e condições de trabalho
é  uma  contribuição  inestimável  para  o  Estado  Democrático  de  Direito,  sob  a
perspectiva da justiça e da igualdade social. Reitero, como fizemos na Comissão de
Justiça, o nosso posicionamento absolutamente favorável ao projeto. Aproveito para
cumprimentar todos os defensores e defensoras públicos de Minas Gerais.  Temos
acompanhado o trabalho competente e relevante dessa importante instituição.

Quero  tratar  também  de  dois  assuntos  que  vieram  à  pauta  nesta  semana.  O
primeiro  é  que  acabo  de  aprovar  na  Comissão  de  Participação  Popular  um
requerimento  solicitando  ao  governo  do  Estado  providências  para  garantir  a
segurança da Central de Escolta Policial do Município de Juiz de Fora. O que ocorreu
em Ribeirão das Neves é muito grave. Quando vemos o próprio Estado ser atacado,
uma central de escolta, um depósito bélico ser assaltado por pessoas que vão utilizar
submetralhadoras e pistolas automáticas contra o cidadão, contra a sociedade, temos
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de,  enfaticamente,  mostrar  toda  a  indignação  e  reivindicar  sobretudo  parceria  e
cobrança para que esses fatos não voltem a ocorrer.

Fico à vontade para dizer isso, até porque hoje a Secretaria de Defesa Social está
nas  mãos  de  uma  pessoa  séria,  honrada,  ética,  o  Dr.  Rômulo,  pessoa  muito
comprometida, que vem do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Mas é uma
questão estrutural, não é uma questão de quem é o secretário ou de quem está à
frente de uma pasta. É uma questão de governo. O governo de Minas deve tomar as
providências para que isso não volte a ocorrer. Nesta semana a própria imprensa
mineira  divulgou  as  condições  precárias  de  monitoramento  e  vigilância  de  outra
escolta policial  de Juiz de Fora.  Se o cidadão espera do Estado proteção e se o
Estado  não  dá  conta  sequer  de  ter  sob  sua  guarda  os  armamentos  para  o
policiamento, algo está errado.

Acompanhava aqui, respeitosamente, discursos da base do governo, da oposição
ao governo Dilma, restringindo a questão da segurança às fronteiras. Tudo é culpa
das fronteiras, tudo é culpa da omissão do governo federal nas fronteiras. E agora,
quando o Estado de Minas Gerais não dá conta sequer de proteger as suas armas?
Refiro-me a submetralhadoras e pistolas  automáticas.  Como reclamar  do  governo
federal se o próprio Estado não dá conta de zelar pela guarda de suas armas?

Fico  triste  com  isso.  Nem  tocaria  nesse  assunto,  porque  não  queremos  fazer
aproveitamento político desse fato, que é grave. Imagino uma submetralhadora nas
mãos de um traficante, de um bandido, de um criminoso. Isso é mais grave que os
R$200.000,00 de prejuízo. A imprensa ontem me disse que era grave um prejuízo de
R$200.000,00. No entanto, o maior prejuízo é uma arma, uma pistola automática de
precisão estar nas mãos de um criminoso. Estamos aqui para que a tranca não seja
colocada depois de a porta ser arrombada. Em Juiz de Fora, o mesmo pode ocorrer.
Vamos tomar providências. Esses locais requerem proteção e vigilância especiais, até
para os que lá trabalham. Esse é o primeiro assunto. Depois vou conceder aparte à
deputada Maria Tereza Lara.

O segundo assunto diz respeito à Lei Complementar nº 100. Primeiramente, como
cidadão e ser humano, queria, de maneira muito transparente, falar sobre o que senti
quando vi a decisão do STF. Fiquei triste, triste pelas pessoas, triste pelas milhares
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de mães e pais de família que dependem desse emprego, triste por aqueles que se
dedicam ao trabalho, que com aquele trabalho cotidiano garantem o seu pão, triste
com aquelas  que estão  há  anos no Estado.  Não há como regozijar-se com uma
decisão que afeta a vida de milhares de pessoas e famílias, não há como celebrar,
comemorar. Preferiria que a decisão não tivesse sido tomada nesse sentido. Estou
sendo muito sincero, porque as donas Neusas, como disse o deputado João Leite, se
espalham por todo o Estado de Minas Gerais.

É forçoso reconhecer que, naquele momento, nós, da oposição, levantamos essa
possibilidade.  As  notas  taquigráficas  estão  disponíveis.  Eu  disse,  deputada  Maria
Tereza Lara, se não me engano no próprio dia da votação aqui na Assembleia, que
havia um debate jurídico sobre a constitucionalidade de uma lei de efetivação, de
uma lei que tratava de incorporação desses milhares de trabalhadores. Disse que,
diante daquela incerteza jurídica, votaríamos em respeito à expectativa das pessoas.
É bom que o telespectador saiba que não se tratava de nenhum trem da alegria para
efetivar  marajás,  como  vários  projetos  já  votados  neste  país  a  fim  de  garantir
emprego para quem ganha R$20.000,00, R$30.000,00 ou R$40.000,00. Tratava-se
de funcionários com remuneração mínima, como, infelizmente, é a remuneração dos
dignos trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais. Dissemos, naquele
momento, que aquele projeto colocava a Assembleia numa situação difícil.

Votar contra aquele projeto poderia significar prejuízo para milhares de pessoas.
Mas, no momento, o Estado estava em processo de negociação de uma certidão de
regularidade  previdenciária.  Pelo  fato  de  não  ter,  durante  anos,  recolhido  a
contribuição dos servidores junto à Previdência Nacional, ele, ao incorporar e buscar
efetivar  esses  trabalhadores,  conseguiria  uma  certidão  de  regularidade
previdenciária,  liberando  o  Estado  para  receber  recursos  federais  e  contrair
empréstimos que hoje são absolutamente fundamentais para investimento do Estado.

Repito, deputado João Leite, fiquei triste com a decisão, porque afeta a vida de
pessoas que ganham pouco e trabalham muito. Preferiria que a decisão fosse tomada
em outro sentido. Peço licença para discordar de V. Exa. somente porque essa não
foi  decisão  de  um  advogado do PT,  mas  do  STF.  O mesmo STF que condenou
companheiros  do nosso partido,  o  mesmo Supremo que votou dessa maneira  na



1266
____________________________________________________________________________

questão  do  Acre  e  de  outros  Estados.  Membros  foram  indicados,  inclusive  o
presidente Joaquim Barbosa,  pelo presidente Lula,  do PT. Fica parecendo que foi
uma ação do PT: o PT votou a favor da lei aqui na Assembleia Legislativa.

Não vamos misturar as coisas. Vamos usar nossa inteligência e criatividade para
equacionar essa situação. Sinceramente, nossa preocupação agora - pelo menos a
minha - é buscar uma alternativa social justa para esses trabalhadores. Essa é minha
preocupação.

Concedo aparte à deputada Maria Tereza Lara.
A deputada Maria Tereza Lara* - Queria cumprimentar o presidente desta reunião,

deputado  Wander  Borges,  o  deputado  João  Leite,  presidente  da  Comissão  de
Segurança  Pública,  e  o  deputado  André  Quintão,  nosso  companheiro,  pelo
pronunciamento.

Todos os temas são extremamente importantes e atuais, começando pela questão
da  Lei  nº  100.  De  fato,  eu  não  estava  aqui  na  época,  mas  o  PT,  por  seus
parlamentares,  votou  corretamente  em  defesa  dos  trabalhadores,  mesmo  sem
garantia de 100% na legislação. Mas hoje vemos isso publicamente. Infelizmente, o
poder,  o  mais  alto  poder  do  País  tem  falha.  É humano  ter  falha.  A única  justiça
perfeita é a de Deus. Não quero isso de jeito nenhum. Aliás, vou estar ao lado dos
trabalhadores, como vários parlamentares desta Casa, para achar uma saída. Muitos
se  aposentaram,  e  agora,  como  é  que  fica  a  situação?  Deveriam,  pelo  menos,
mostrar alguns pontos de uma legislação. Sei que a legislação hoje não permite, mas
vamos  mudá-la.  Nesse  caso  específico,  devemos  garantir  alguns  pontos  que
defendemos, como 15, 20 anos para participar de um concurso. Como é que fica? É
uma pontuação. Vemos isso, o que não é bom.

Há fatos que mostram contradições para que outros fatos em que houve injustiças
por  decisões do Supremo sejam clareados. Nesse caso, acho que é providencial,
embora eu seja totalmente contrária  ao prejuízo  dos trabalhadores.  Estou falando
publicamente.

Outra questão, deputado André Quintão, refere-se a um ponto em que V. Exa. já
tocou. Primeiramente, queria cumprimentar a Dra. Andrea Abritta, os defensores e as
defensoras públicas. Eles estão defendendo o PLC nº 57, O PL nº 4.828. Eles são
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profissionais,  homens  e  mulheres  extremamente  importantes.  Felizmente,  Dra.
Andrea, há muitas mulheres junto dos brilhantes advogados na defesa dos direitos,
sobretudo dos mais pobres.

Encerrando,  deputado  André  Quintão,  o  deputado  João  Leite  está  aqui  e  já
comentei  com  ele  que  fui  vice-presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  e
aprendi muito com a comissão e esse deputado, mas tenho algumas discordâncias
de fundo, de projeto, com todo o respeito à sua pessoa. V. Exa. sabe disso. Essa
questão das armas, de que o deputado André Quintão nos falou, está clara para nós.

De  fato,  a  questão  da  segurança  é  muito  grave,  e  não  podemos  usá-la
simplesmente para disputa partidária, não podemos usá-la como nos discursos de
vários  parlamentares.  Eles  dizem que todo o problema de segurança se deve às
fronteiras, que não estão bem cuidadas. Vimos em Minas Gerais, dentro de um órgão
público, que esse fato é gravíssimo.

Deputado  João  Leite,  em  público  quero  falar  do  meu  respeito  pelo  secretário
Rômulo Ferraz, mas é preciso mostrar como está havendo falta de estrutura, como a
segurança está fragilizada no Estado de Minas Gerais. Essa questão de jogar para as
fronteiras...  Minas  nem  faz  divisa  com  outros  países.  A Comissão  de  Segurança
Pública  já  visitou  várias  cidades mineiras  que confrontam com outros  Estados.  O
governador de Minas chamou os Estados vizinhos para fazer uma discussão, o que é
correto. Temos de mostrar com clareza que é inverdade afirmar que a culpa é das
fronteiras,  que  é  do  governo  federal.  Estamos  vendo,  segundo  os  fatos,  o  que
compete  a  cada  um,  as  fragilidades  de  cada  um.  Realmente,  há  um  esforço
concentrado para segurar as fronteiras. Ainda existe um número reduzido de policiais
federais.  Vemos  alguns  aspectos  positivos  no  Estado,  assim  como  problemas
estruturais graves, como esse que ocorreu e constitui uma prova material. Não há
como defender a atuação do Estado e dizer que está certo.

É preciso que as três esferas do poder e a sociedade civil se unam para encontrar
uma saída para a segurança em Minas Gerais e no Brasil. Em Betim, cidade onde
moro, o número de homicídios aumentou em mais de 30% no último ano. O deputado
João Leite  tem  acompanhado os  fatos  há  muito  tempo,  já  visitamos  o  secretário
diversas vezes. Os adolescentes estão na rua, sem medidas socioeducativas, sem
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internação, sem um local provisório onde ficar. Esse problema gravíssimo não atinge
apenas Betim, mas todo o Estado. O próprio País precisa acompanhar essa situação,
mas o caso dos adolescentes infratores compete a cada Estado. Então, temos de
somar forças e falar com base nos fatos, para mudar essa realidade. Parabenizo V.
Exa. mais uma vez, deputado André Quintão. Obrigada.

O deputado André Quintão* - Obrigado, deputada Maria Tereza Lara.
Reitero a nossa preocupação com os milhares de trabalhadores e trabalhadoras

que  neste  momento  estão  em  situação  de  absoluta  insegurança,  inclusive
previdenciária. É obrigação do governo do Estado fazer o recolhimento previdenciário
anterior. Esta Casa deve, juntamente ao Sind-UTE e às autoridades estaduais, buscar
formas efetivas de minimizar o sofrimento dos trabalhadores, projetando concursos e
estabilidade de modo a abranger do corpo técnico auxiliar ao corpo administrativo da
educação. Lembramos que são milhares de pessoas afetadas. Gostaria  que esse
assunto  fosse  tratado  com  a  maior  seriedade  possível,  sob  a  perspectiva  de  se
equacionar a situação.

Concluo reiterando a disponibilidade do Bloco Minas sem Censura e solicitando
providências  do  nosso governo do Estado,  com melhorias  na  área de segurança
pública. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode constatar, não temos
quórum  para  a  continuação dos  trabalhos.  Solicito  o  encerramento,  de  plano,  da
reunião.

Encerramento
O  presidente  (deputado  Wander  Borges)  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,
convocando as deputadas e os deputados para as especiais de segunda-feira, dia 31,
às 9 e às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/3/2014
Presidência do Deputado Mário Henrique Caixa
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição
da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do deputado
Celinho do Sinttrocel - Entrega de placa - Palavras do Sr. Renato Rabelo - Palavras
do deputado federal Antônio Andrade -  Palavras do vice-prefeito Délio Malheiros -
Palavras  do  deputado  Pompílio  Canavez  -  Palavras  da  deputada  federal  Jandira
Feghali - Palavras da senadora Vanessa Grazziotin - Palavras da Sra. Virgínia Barros
- Palavras do Sr. Adilson Araújo - Palavras do prefeito Carlin Moura - Palavras do
senador  Inácio  Arruda -  Palavras  do  Sr.  Wadson Ribeiro  -  Palavras  da  deputada
federal Jô Moraes - Palavras do presidente - Apresentação musical - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Celinho do Sinttrocel - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rogério Correia.

Abertura
O presidente (deputado Mário Henrique Caixa) -  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 Rogério Correia, 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 Partido Comunista do Brasil -
PCdoB.

Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  mesa  o  Exmo.  Sr.  Renato  Rabelo,

presidente do PCdoB;  a Exma. Sra. Vanessa Grazziotin, senadora pelo Estado do
Amazonas; o Exmo. Sr. Inácio Arruda, senador pelo Estado do Ceará; a Exma. Sra.
Jandira Feghali, deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro; a Exma. Sra. Jô
Moraes e os Exmos. Srs. Antônio Andrade, Odair Cunha, Antônio Roberto, Saraiva
Felipe e Reginaldo Lopes, deputados federais pelo Estado de Minas Gerais; Délio
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Malheiros, vice-prefeito municipal de Belo Horizonte; Carlin Moura, prefeito municipal
de  Contagem;  Gilson  Reis,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;
Wadson  Ribeiro,  presidente  estadual  do  PCdoB;  e  Adilson  Araújo,  presidente  da
Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil - CTB; a Exma. Sra. Virgínia
Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes - UNE; e os Exmos. Srs. André
Tokarski,  presidente  nacional  da  União  da  Juventude  Socialista  -  UJS;  Tilden
Santiago, ex-embaixador; e deputados Pompílio Canavez, Rogério Correia e Celinho
do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  do  ex-prefeito  municipal  de

Uberlândia, Zaire Rezende; do prefeito municipal de Cataguases, José César Samor -
Cesinha; e do prefeito municipal de Francisco Sá, Denilson Rodrigues Silveira. Na
pessoa destes, estendemos as nossas saudações àqueles prefeitos de cujos nomes
não foi possível a leitura.

Dessa  forma  também  saudamos  os  vereadores  de  Cataguases,  Paulo  Sérgio
Ribeiro Ventura, Paulo Aritana e Luiz Carlos, o Russo. Da mesma forma estendemos
as nossas saudações a todos os vereadores que nos honram com a sua presença.

Registramos ainda a presença dos Srs. Marcelino da Rocha, do CTB Minas Gerais;
Felipe Piló, presidente estadual da Juventude do PMDB; Cacá Tunico, representando
a Sra.  Daniela  Correa,  prefeita  municipal  de Ribeirão  das Neves;  Adalberto Alves
Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois, e Tiago Santana, vereador do
PCdoB em Betim; das Sras. Terezinha Lúcia, presidenta do Movimento Popular da
Mulher de Minas, e Dalva Stela, presidente municipal do PCdoB; do Sr. Pedro Amaral,
presidente do PCdoB em Contagem; dos vereadores Beto Diniz, Jair do Tropical e
Ricardo Faria e da vereadora Silvinha Dudu, da Câmara Municipal  de Contagem.
Segundo informações do prefeito Carlin Moura, Contagem é o município do Brasil que
detém o maior número de vereadores pelo PCdoB, proporcionalmente.

Registramos também a presença neste Plenário do Sr. Josito Vieira, da direção do
PCdoB. Ele é ex-secretário de Esporte de Belo Horizonte e ex-candidato a senador.

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

pelo violeiro e compositor Pereira da Viola.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Boa noite a todos os camaradas e todas as camaradas aqui presentes. Quero fazer
uma saudação especial ao deputado estadual Mário Henrique Caixa, representando,
neste ato, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dinis
Pinheiro. Cumprimento também as Exmas. Sras. e os Exmos. Srs. camarada Renato
Rabelo,  presidente  do  Partido  Comunista,  seção  brasileira  da  Internacional
Comunista  -  PCdoB;  Vanessa  Grazziotin,  senadora  pelo  Estado  do  Amazonas;
camarada Inácio Arruda, senador pelo Estado do Ceará; Jandira Feghali, deputada
federal  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  companheiro  Antônio  Andrade,  deputado
federal  pelo  Estado de Minas  Gerais;  deputado federal  Antônio  Roberto,  que nos
prestigia  também;  deputado  federal  companheiro  Saraiva  Felipe;  nossa  grande
camarada Jô Moraes, deputada federal pelo Estado de Minas Gerais; Odair Cunha,
deputado federal pelo Estado de Minas Gerais; companheiro Délio Malheiros, vice-
prefeito  de  Belo  Horizonte  e  ex-companheiro  de  parlamento;  companheiro  e
camarada Gilson Reis,  vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte;  grande
camarada Carlin Moura, prefeito de Contagem; grande camarada Wadson Ribeiro,
presidente  estadual  do  PCdoB;  Adilson  Araújo,  presidente  da  Central  dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil -  CTB; Virgínia Barros, presidente da
UNE;  deputado Pompílio  Canavez,  querido  amigo do Parlamento;  André  Tokarski,
presidente  nacional  da  União  da  Juventude  Socialista  -  UJS;  e  Tilden  Santiago,
companheiro e amigo, ex-embaixador.

Camaradas  do  PCdoB,  companheiros  presentes  a  este  evento  na  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais,  telespectadores da TV Assembleia, prezados amigos,
boa  noite.  É  com  muita  alegria  que  recebemos  um  ato  desta  envergadura  no
Parlamento mineiro. Muito me alegro de ter sido o proponente deste evento. Bem-
vindos, camaradas.

Companheiro Wadson, nenhum outro partido no Brasil, em toda a história do País,
conseguiu comemorar 92 anos ininterruptos de vida. E não foram quaisquer 92 anos.
São 92 anos de muita luta, perseguição e agressão. Muita luta. O PCdoB iniciou sua
trajetória  naquele  longínquo  25/3/1922.  Originalmente  batizado  como  Partido
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Comunista - Seção Brasileira da Internacional Comunista, logo adotou o nome que
até hoje carrega, cheio de lutas e glórias: Partido Comunista do Brasil. Desses 92
anos, quase 60 foram na ilegalidade. Vejam, camaradas: de cada três dias da nossa
história, dois foram na ilegalidade. Proibido, perseguido. Foram duas ditaduras que
tentaram calar e liquidar o nosso partido. Sobrevivemos.

Foi, sem dúvida, obra de dedicados camaradas que lutaram para chegarmos até
aqui - camaradas como Prestes, Oscar Niemeyer, João Amazonas, Osvaldão, Pedro
Pomar,  Drumond e Helenira -,  mas também uma obra de milhares e milhares de
militantes que anonimamente construíram nosso partido. É principalmente obra do
povo brasileiro, do povo trabalhador do nosso país, que não aguenta viver sob um
sistema econômico onde quem produz não é dono do produto do seu trabalho.

Companheiro e camarada Renato Rabelo, em Minas Gerais, terra de Tiradentes e
Osvaldão, nosso partido também construiu páginas heroicas. Na luta da juventude, na
resistência à ditadura, nas fábricas e garagens de Minas, sempre houve a marca do
PCdoB.

Camarada Jandira, no parlamento, o PCdoB em Minas também tem longa trajetória.
Começamos na década de 1980,  com o Guedes,  e depois  com Célio  de  Castro.
Tivemos, na década de 1990, por um mandato na Câmara de vereadores de Belo
Horizonte  e  quatro  na  Câmara  dos  Deputados,  meu  camarada  e  amigo  Sérgio
Miranda. Na Assembleia Legislativa, tivemos o mandato do camarada Armando Ziller,
que,  cassado  em  1947,  teve  restituído  no  ano passado  seu mandato.  No ato  de
restituição do mandato de Ziller, no ano passado, nesta Casa, tive a honra de prestar
a homenagem em nome de nosso partido. Nosso partido ficou mais de cinco décadas
fora deste Plenário. Retomamos com a camarada Jô Moraes; mantivemos o mandato
com o prefeito Carlin Moura; agora, eu e Mário Caixa estamos nessa trincheira de
luta. Espero ano que vem termos pelo menos mais dois camaradas do partido nestas
cadeiras. Ano que vem, espero que tenhamos pelo menos dois camaradas do partido
nestas cadeiras.

Senadora Vanessa, nesta tarefa de representar o PCdoB e o povo mineiro nesta
Casa, tenho dedicado todos os meus esforços a honrar a história e a trajetória do
partido. Votamos aqui a favor dos professores, dos servidores públicos, dos policiais
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civis, dos fiscais e dos trabalhadores. Não contem comigo nem com nosso partido
para retirar um centímetro de direitos dos trabalhadores. Camarada Jô Moraes, meu
primeiro projeto de lei  foi  para criar em Minas Gerais o piso salarial regional.  São
Paulo já tem, Rio já tem, todo o Sul do País já tem, e Minas não tem. Como falar em
desenvolvimento  econômico  e  social  e  não  garantir  o  mínimo  para  seus
trabalhadores?

Apresentamos  aqui,  também,  camarada  Jô,  projetos  de  lei  em  defesa  dos
enfermeiros,  dos  advogados  e  principalmente  dos  rodoviários,  minha  categoria.
Realizamos  dezenas  de  audiências  públicas  com  metalúrgicos,  mototaxistas,
trabalhadores em telemarketing, diversas categorias.

Na defesa da democratização das comunicações, luta central para o partido nesse
período,  apresentei o projeto de lei  que cria a Empresa Mineira de Comunicação,
para democratizar e dar mais mobilidade à Rede Minas. Camarada senador Inácio,
neste ano o nosso partido tem tarefas grandiosas: impedir o retrocesso em âmbito
nacional e colocar Minas no rumo do desenvolvimento econômico e social que o País
atravessa.

Queremos e vamos reeleger a querida presidenta Dilma Rousseff e lutaremos por
mudanças e avanços concretos para o povo nesse mandato das forças populares. É
preciso  destravar  o  Brasil,  com  uma  estratégia  de  desenvolvimento  focada  na
elevação dos investimentos e no aumento da produtividade; valorizar ainda mais o
trabalhador,  democratizar  a  mídia,  alterar  os  rumos  da  política  macroeconômica,
aumentar  a  participação  popular  nas  decisões  do  rumo  do  País  e  garantir  mais
educação, mais saúde e mais segurança para o povo brasileiro. É já. Esses recados
foram emitidos pelas ruas em alto brado.

É, camaradas,  a luta não vai  ser  fácil,  mas,  em lutas mais acirradas, o PCdoB
nunca faltou às batalhas. Muito valeu - e como valeu! - essa nossa história de 92
anos. Muita luta virá pela frente, e, com certeza, o PCdoB estará em todas elas. Viva
o Partido Comunista do Brasil! Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Mário Henrique Caixa, representando o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
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presidente do PCdoB, Sr.  Renato Rabelo,  de placa alusiva a esta homenagem. A
placa a ser  entregue contém os seguintes dizeres:  “Se hoje os brasileiros  podem
manifestar livremente suas opiniões, se o País goza de liberdade política e ideológica,
isso se deve, em grande parte, à atuação do Partido Comunista do Brasil - PCdoB.
Desde a sua fundação, em 1922, a trajetória do PCdoB vem sendo marcada não só
pela  intensa  luta  por  iguais  oportunidades  para  ricos  e  pobres,  mas também  por
irrefreável  ideal  de  construir  uma  sociedade  mais  justa  e  mais  humana.  Esses
princípios inabaláveis garantiram ao partido resistência para sobreviver aos tempos
sombrios da repressão e da clandestinidade, dos quais emergiu para se tornar uma
das  grandes  forças  de  esquerda  da  política  nacional.  Reconhecendo  a  sua
importância para a nossa história, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta ao
PCdoB justa homenagem”.

O presidente - Convido o autor do requerimento, companheiro, camarada Celinho
do Sinttrocel, para que façamos juntos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Renato Rabelo

Boa  noite,  camaradas,  amigos  e  amigas.  Nosso  partido  cumprimenta  o  nosso
camarada  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  representando,  nesta  solenidade,  o
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  deputado Dinis Pinheiro; a
nossa camarada Vanessa Grazziotin, senadora pelo Estado do Amazonas; o nosso
camarada Inácio Arruda, senador pelo Estado do Ceará; a nossa camarada Jandira
Feghali, líder do nosso partido na Câmara dos Deputados; o caro Antônio Andrade,
deputado federal pelo Estado de Minas Gerais; o deputado federal Saraiva Felipe; a
nossa camarada Jô Moraes, deputada pelo Estado de Minas Gerais; o companheiro
Odair Cunha, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais; o Sr. Délio Malheiros,
vice-prefeito de Belo Horizonte; o nosso camarada Gílson Reis, vereador da Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte,  representando  essa  Casa;  nosso  querido  camarada
Carlin Moura, prefeito de Contagem; nosso camarada, Wadson Ribeiro, presidente
estadual  do  PCdoB  de  Minas;  deputado  estadual  Pompílio  Canavez,  a  quem
agradecemos  a  presença;  nosso  companheiro  Tilden  Santiago,  a  quem  também
agradecemos a presença entre nós; nosso camarada Adilson Araújo, presidente da
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Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB; Virgínia Barros, nossa
querida presidenta da União Nacional dos Estudantes - UNE; nosso camarada André
Tokarski,  presidente  nacional  da  União  da  Juventude  Socialista;  e  o  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso querido camarada Celinho
do Sinttrocel.

Camaradas e amigos, esta solenidade que a Assembleia de Minas Gerais realiza
em comemoração à fundação do Partido Comunista do Brasil - PCdoB - tem para nós
um significado elevado, um significado importante. O PCdoB comemora no dia de
amanha, 25 de março, 92 anos de sua fundação. A data coincide com o momento em
que a Nação debate o significado do golpe militar, desferido há 50 anos e que impôs
ao país a mais longa ditadura. Os comunistas, ao lado de outras forças democráticas,
se empenharam nas ações da resistência democrática que enfrentou e derrotou o
regime ditatorial.

A conquista da democracia em 1985 foi resultado de uma épica jornada. Muitas
lutas  foram  travadas,  muitas  vidas  foram  ceifadas.  Quase  30  anos  depois  da
redemocratização, o direito da nação à memória e à verdade é uma bandeira apenas
parcialmente alcançada.

Com os governos Lula e Dilma, passos importantes foram dados -  e continuam
sendo - pelo trabalho da Comissão da Anistia, da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos e, agora, da Comissão Nacional da Verdade, mas só serão plenos
esses passos - assim pensamos - com a punição daqueles que, em nome do regime,
cometeram crimes de lesa-humanidade, como torturas e assassinatos sumários. Para
que nunca mais se repita esse período de trevas na história  do país,  precisamos
lembrá-lo  sempre,  rendendo  homenagem  aos  que  resistiram  e  lutaram  contra  o
arbítrio da ditadura. A luta desses homens e mulheres nos orgulha e nos inspira a
seguir avante.

O  golpe  militar  de  1964,  camaradas  e  amigos,  foi  patrocinado  pelas  classes
dominantes em combinação com a intervenção do governo dos Estados Unidos, hoje
fartamente  documentada.  A geopolítica  mundial  desse  período  era  marcada  pelo
signo  da  chamada  Guerra  Fria.  Essa  ação  golpista  foi  a  primeira  de  uma  série
resultante,  a partir  da década de 1960,  quando a América Latina foi infestada de
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ditaduras  militares,  respaldadas  e  maquiadas  pela  ação  imperialista  dos  Estados
Unidos para contenção e extermínio do comunismo.

O golpe evidentemente foi desferido para sepultar a democracia que se ampliava no
governo do presidente João Goulart e para conter e aniquilar uma vigorosa maré de
lutas populares pelas reformas de base. Entre elas se destacam as reformas agrária,
urbana,  da  educação,  da  Previdência  Social,  do  sistema  bancário;  e  também
bandeiras sindicais, como a regulamentação do direito de greve.

A ditadura militar faz parte da persistente ação das classes dominantes que, a ferro
e fogo, atuaram em diferentes períodos históricos para impedir  o florescimento da
democracia e negar ao povo e aos trabalhadores os direitos mais elementares. Os
últimos 29 anos, contados a partir de 1985, são o mais longo período de construção
democrática em nosso país.

A  ditadura  militar  foi  progressivamente  combatida  pelas  forças  democráticas,
populares e patrióticas, entre elas o PCdoB. Organizaram e desencadearam, assim, a
resistência  democrática  pacífica  e  armada  que  enfrentou  o  regime  tirânico  até  a
conquista da liberdade. A longa jornada heroica que enfrentou e derrotou a ditadura
foi um grande feito, camaradas e amigos, do povo brasileiro. O PCdoB, ao preço da
vida de quase uma centena de dirigentes e militantes, participou inteiramente dessa
jornada, empenhou-se abnegadamente nas diferentes batalhas. O partido foi tecendo
sua  política  de  combate  à  ditadura  levando  em  conta  a  escalada  autoritária  do
regime, a correlação de forças e o posicionamento das demais frentes integrantes da
oposição.

Já em 1966, o PCdoB deu uma contribuição que expressou uma síntese da sua
orientação política para o enfrentamento da ditadura: a união dos brasileiros  para
derrocar essa ditadura. Essa ampla união deveria forjar-se em torno de aspirações
históricas do povo brasileiro, como a independência, o progresso social e a liberdade.
Uma tática, portanto, a um só tempo ampla e radical, cujo objetivo central era isolar
ao máximo a ditadura, formando contra ela uma frente a mais larga possível em torno
de bandeiras unificadoras. Esta foi a posição do PCdoB durante todo o regime militar.

As forças de oposição,  entre elas  os  comunistas,  empreenderam o combate ao
regime  com  manifestações  de  rua,  denúncias  no  parlamento,  pelo  voto,  pela
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imprensa alternativa e clandestina, e por uma rica produção cultural de protestos e
contestações. A resistência se avolumou e desaguou nas grandes manifestações de
1968,  cujo ponto alto  foi  a  Passeata dos Cem Mil,  na  cidade do Rio de Janeiro.
Eclodiram greves operárias em Contagem, aqui em Minas, e em Osasco, em São
Paulo, e também toda uma manifestação de várias correntes políticas. Coerente com
essa política ampla, o PCdoB considerou mesmo positiva a constituição da Frente
Ampla, contrária ao regime militar,  que então foi formada por políticos de matizes
variados, como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda.

Ante a ameaça representada pelo fortalecimento da oposição,  a ditadura reagiu
como uma fera acossada. Em 13/12/1968, baixou o Ato Institucional nº 5, passando a
valer o pleno arbítrio. Com o AI-5 e a posse do Gen. Emílio Garrastazu Médici,  o
regime assumiu  claramente a  feição de uma ditadura militar  de  caráter  terrorista.
Diante de um regime cada vez mais brutal, elevou-se a determinação de diversos
grupos opositores de que a resistência deveria ser feita também de armas na mão. O
PCdoB reforçou sua convicção à medida que se elevava a consciência em vários
segmentos da oposição de que era preciso fazer frente ao banditismo de um regime
truculento,  sanguinário  e  fascistizante.  Os  comunistas  buscaram  juntar-se  à
população do Sul do Pará e lançaram um programa no qual se comprometiam com os
direitos do povo do interior. Essa era a sua bandeira central, preparando-se para uma
resistência armada. No dia 12/4/1972, mais de 2 mil soldados iniciaram os ataques às
bases guerrilheiras lideradas pelo PCdoB no Sul do Pará. As refregas e os confrontos
das forças guerrilheiras contra as operações de cerco e aniquilamento das Forças
Armadas duraram mais de dois anos. Foi a maior mobilização militar brasileira desde
a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso foi escondido pela ditadura militar.

Mesmo  derrotada  militarmente,  a  Guerrilha  do  Araguaia  cumpriu  um  papel
relevante, alimentou o ânimo e a esperança dos setores mais avançados da oposição
e contribuiu para as  condições de declínio da ditadura.  A ampla maioria  da Ação
Popular -  AP -,  importante organização da resistência antiditatorial,  integrou-se ao
PCdoB.  Até  nos  dias  de  hoje  a  resistência  do  Araguaia,  a  coragem  de  seus
integrantes de lutarem pela democracia ao preço da própria vida motiva, impulsiona
setores do povo, especialmente da juventude, que se engajara na luta democrática e
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popular.  Os nomes dos guerrilheiros estão na galeria dos eminentes lutadores do
povo  brasileiro,  sendo  lembrados  em  livros,  peças  teatrais,  filmes,  eventos  e
manifestações libertárias.

A partir de 1974, o regime se vê obrigado a manobrar a chamada abertura lenta,
gradual e segura. A resistência retoma a iniciativa política, e crescem os protestos;
obtém uma vitória eleitoral expressiva nas eleições de 1974. Em janeiro de 1975,
novamente  o  PCdoB  deu  sua  contribuição  para  traçar  um  caminho  para  a  luta
oposicionista.  O  partido  lançou  mensagem  aos  brasileiros  na  qual  reiterava  três
grandes bandeiras políticas que teriam apelo e força para unificar amplos setores na
luta contra a ditadura. Até hoje lembradas, essas três bandeiras eram: anistia ampla,
geral e irrestrita; abolição de todos os atos e leis de exceção; convocação de uma
assembleia nacional constituinte livremente eleita.

Na dita abertura do regime não cabiam os comunistas. O massacre da esquerda
não havia terminado, pois o PCdoB continuava organizado e atuando em todo o País.
A ditadura considerava isso uma afronta e um perigo, pois o partido havia liderado a
principal resistência armada contra o regime militar. A casa onde a direção nacional
do partido se reunia na cidade de São Paulo, no Bairro da Lapa,  foi  descoberta,
cercada e metralhada. Essa operação ficou conhecida como Chacina da Lapa.

Na operação policial foram mortos os dirigentes Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e João
Batista  Drummond,  mineiro  -  este  último  morreu  sob  tortura  no  DOI-CODI.
Recentemente foi  reconhecida  pela justiça  a sua verdadeira  causa mortis.  Outros
quatro dirigentes foram presos e também torturados: Aldo Arantes, Elza Monnerat,
Haroldo  Lima  e  Wladimir  Pomar.  Com  esse  severo  golpe,  o  PCdoB  se  viu  na
contingência  de  formar  uma direção  central  no  exterior,  sob o  comando  de João
Amazonas, Diógenes Arruda Câmara, Renato Rabelo e Dynéas Aguiar.

Camaradas e amigos, como as águas de um rio que vão ganhando volume pouco a
pouco, as lutas populares foram ganhando expressão e força. Primeiro, foi a batalha
pela anistia ampla, geral e irrestrita. Em seguida, veio o Movimento Contra a Carestia,
com  forte  participação  operária  e  popular.  Nas  eleições  de  1978,  o  Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - conquistou uma nova e importante vitória e dessa
feita se reforçou com um elenco de lideranças do movimento sindical e popular e de
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destacados  democratas.  O  PCdoB,  ainda  na  ilegalidade,  participou  ativamente
dessas eleições apoiando candidatos majoritários do PMDB e lançou candidatos por
essa  legenda.  Reforçou  sua  presença  na  Câmara  dos  Deputados,  com  três
deputados, e elegeu parlamentares em outras casas legislativas. Depois de anos de
luta,  a  Lei  de  Anistia  foi  aprovada  em  agosto  de  1979.  Com  a  anistia,  houve  a
libertação dos presos e o retorno à luz do dia de militantes clandestinos. Nessa época
também ressurgiram greves de trabalhadores urbanos e rurais. As greves no ABC
paulista, em 1979 e 1980, também se destacaram pela adesão da massa operária
contribuindo  para  minar  os  alicerces  do  regime  militar.  O  movimento  estudantil
retomou suas lutas.

Em 1979, a União Nacional dos Estudantes - UNE - foi reorganizada no congresso
de  Salvador.  E  seus  congressos  subsequentes  foram  decisivos  para  engajar
fortemente  a juventude nessa fase  de ofensiva  contra  o regime.  Foi  destacado o
papel da militância do PCdoB tanto na reconstrução das entidades quanto na unidade
do movimento.  Após a vitória eleitoral oposicionista de 1982, o PCdoB e as forças
democráticas vislumbraram, e passaram a disseminar que “na atualidade, a exigência
de eleições diretas para a Presidência da República corresponde a um sentimento
generalizado e mobilizador”. As lutas pelas eleições diretas poderiam, portanto, ser a
grande bandeira para levantar o povo e pôr fim ao regime militar.

Desse  modo,  entre  o  final  de  1983  e  início  de  1984,  desencadeou-se  um dos
maiores movimentos cívicos da história brasileira:  a campanha das Diretas Já! No
entanto, apesar da ampla mobilização, a emenda das diretas não foi aprovada na
Câmara  dos  Deputados,  causando  frustração  ao  povo  e  confusão  nas  forças  de
oposição.  Agora  era  preciso  procurar  outros  caminhos  e  dar  continuidade  à  luta
contra  o  regime.  O  PCdoB  defendeu  a  indicação  de  um  candidato  único  das
oposições que pudesse derrotar o candidato da ditadura, Paulo Maluf, em qualquer
que fosse o terreno, inclusive no colégio eleitoral, estabelecido pelo regime militar. O
nome indicado pelo PMDB foi o de Tancredo Neves.

O PCdoB não somente o apoiou como participou das articulações para persuadi-lo
a aceitar esse desafio. O partido lançou o documento Porque os comunistas apoiam
Tancredo, no qual afirmava: “Não é o método que está em jogo, mas o conteúdo; ou
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seja, o fim do regime militar e a conquista de amplas liberdades”.
E assim,  camaradas,  a democracia foi  institucionalizada com a promulgação da

nova Carta Magna em outubro de 1988. Resultou de quase dois anos de trabalho da
Constituinte  eleita  em  1986.  Nessa Constituinte,  a  bancada  de  parlamentares  do
PCdoB  deu  reconhecida  contribuição  para  que  fossem  aprovadas  conquistas
patrióticas, democráticas e sociais.

Em suma, camaradas e amigos, as duas décadas de resistência ao regime militar
fazem parte de um período extenso e decisivo na trajetória de 92 anos do PCdoB. O
partido, visando à conquista da democracia e dos direitos do povo, orientou-se em
unir a maioria da Nação para isolar o regime ditatorial, recorrendo a todas as formas
de luta possíveis.  E  contribuiu para  o  resgate  do papel  do campo democrático e
progressista na defesa da democracia brasileira.

Ao  mesmo  tempo,  no  exame  desses  acontecimentos,  assinala-se  a  evidência
histórica de recorrente intervenção golpista das forças reacionárias para conter ou
interromper os ciclos progressistas do País. Esse atávico golpismo veio novamente à
tona em 2005, quando tais forças tentaram paralisar o governo do presidente Lula.
Mais do que isso: movimentaram-se para tentar cassar o mandato do presidente, com
a participação ostensiva dos grandes veículos de comunicação. A vida política ensina,
camaradas e amigos: ditadura nunca mais!

Por isso, ao comemorar seus 92 anos na simbólica data do cinquentenário do golpe
militar, nesta terra mineira de grandes libertários, o PCdoB entende que o País mudou
conquistando  uma  nova  etapa  na  sua  história,  sobretudo  considerando  a  última
década. Mas hoje os desafios ainda são maiores. Pensamos que é hora de agregar
amplas forças políticas e sociais para o Brasil avançar na realização das reformas
democráticas  e  estruturais,  com  mais  desenvolvimento,  mais  democracia,  mais
progresso social  e  mais  integração  com nossos  vizinhos  no  continente,  barrando
assim o retorno das forças reacionárias e conservadoras.

Viva  os  92  anos  de  existência  do  PCdoB!  Avancemos  em  mais  conquistas
democráticas. Muito obrigado.

A plateia e a Mesa - Um, dois, três, quatro, cinco mil. Viva o Partido Comunista do
Brasil!
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Palavras do Deputado Federal Antônio Andrade
Boa noite  a todas  e  a todos.  Depois  das palavras do  Renato  Rabelo,  qualquer

pronunciamento fica difícil. Eu não poderia deixar de saudar, nesta noite, os 92 anos
do  PCdoB  pela  amizade  e  pelo  carinho  que  temos,  pela  luta  do  PCdoB  pela
redemocratização do País. Sei que várias vidas foram ceifadas do nosso meio, mas
valeu  a  pena,  tudo  valeu.  O  PCdoB  esteve  junto  do  PMDB  na  luta  pela
redemocratização do Brasil,  na  luta  por  uma vida  social  melhor,  na luta  do  povo
brasileiro,  que  às  vezes  era  escondida.  Lutamos  muito,  o  PCdoB,  o  Renato;
cumprimento o Wadson e na pessoa dele os demais presidentes de partido.

O PMDB continua convicto de que a luta dos partidos pelo País valeu a pena. Jô
Moraes, cumprimento-a, atendendo a seu chamamento. Como presidente do partido,
temos uma vida em comum muito grande, o PMDB, o PCdoB e o PT de Aldair Cunha.
Temos uma vida de luta no processo de redemocratização deste país. Fica um forte
abraço. Que os 92 anos do PCdoB sejam comemorados com muita alegria pelo povo
brasileiro. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.

Palavras do Vice-Prefeito Délio Malheiros
Boa noite a todas e a todos, na condição de representante do PV, cumprimento o

presidente  Renato  Rabelo  e  extensivamente  trago  os  cumprimentos  do  prefeito
Márcio Lacerda, da população de Belo Horizonte a todos vocês. Até hoje, nenhum
partido neste País alcançou 92 anos de idade. Destes, 2/3 foram na clandestinidade,
mas na trincheira da democracia.  Alguém pode dizer que o PCdoB não tem uma
bancada tão grande, não tem bancada expressiva nesta Casa, que não tem... o mais
importante é ser o partido que ergueu uma trincheira democrática neste País, ser um
partido que teve em seus quadros pessoas como Niemeyer, João Amazonas e meu
amigo Sérgio Miranda. Na eleição passada à prefeitura, era candidato a prefeito de
Belo Horizonte pelo PV. Ninguém sabia quem seria meu vice, mas, no fundo do meu
coração,  todos  sabiam que era  o  Sérgio  Miranda,  que,  por  problemas de  saúde,
deixou-nos muito cedo. Ele foi uma das pessoas mais sérias que conheci na política
brasileira. Um homem sério, honrado, comprometido com a causa dos aposentados
como muitos outros do PCdoB.

Em nome do PV, digo que esta Casa, em boa hora, faz esta justa homenagem. O
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PCdoB é de fato um partido comprometido com a causa da democracia, com seu
ideário,  com suas bases. Devemos ter  o máximo respeito. Estou vendo o prefeito
Zaire Rezende, com esse partido que completa 92 anos de idade.

Fica o abraço deste modesto vice-prefeito de Belo Horizonte, dos belo-horizontinos,
dos mineiros e dos brasileiros. Tomara que este partido complete 184 anos, porque
tem uma grande causa de defesa neste País. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Pompílio Canavez
Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento o presidente Renato Rabelo e,

na  sua pessoa,  todos os presentes.  Cumprimento também meu amigo presidente
Wadson,  por  cujo  intermédio  cumprimento  todos  os  presidentes  de  partidos  aqui
presentes. O presidente do meu partido, o PT, deputado Odair Cunha, incumbiu-me
de fazer esta saudação.

Depois das palavras do presidente é difícil falarmos qualquer coisa, mas o PT e o
PCdoB sempre foram parceiros. Em todos os momentos depois da redemocratização
do  Brasil,  estivemos  juntos  desde  1989,  na  primeira  campanha  presidencial,  a
primeira campanha para presidente depois da ditadura. Estivemos juntos desde então
e também em todas as lutas no Estado.

Sou  líder  do  Bloco Minas  sem  Censura,  um  bloco de oposição ao governo do
Estado. Aqui o deputado Rogério Correia, do meu partido, que também faz parte;
além do PMDB, do Toninho Andrade, e do PRB. Quero fazer a saudação e dizer que
nós, do PT, estamos muito felizes em estarmos juntos. Tenho certeza de que nossa
caminhada  continuará  por  muito  tempo.  Cumprimento  também  o  deputado  Mário
Henrique Caixa, que aqui representa o nosso presidente, deputado Dinis Pinheiro.

Presidente Renato, gostaria de ler uma carta enviada por Fernando Pimentel, ex-
ministro da Indústria e do Comércio, que, por motivo de força maior, não pôde estar
presente,  mas  me  fez  portador  de  uma  carta  que  passo  a  ler:  “Belo  Horizonte,
24/3/2014.  Prezados  amigas  e  amigos,  com  alegria  saúdo  os  companheiros  do
PCdoB pelos  92  anos  do  partido,  que  teve  participação  central  na  luta  contra  a
ditadura no Brasil e, ao longo dos anos, tem sido fundamental na consolidação da
nossa democracia. A homenagem prestada por esta Casa ao PCdoB coincide com os
50 anos do golpe militar que fez o Brasil mergulhar numa longa noite que durou 21
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anos. Por isso não deixa de ser um reconhecimento a todos aqueles que lutaram
contra o arbítrio.

Desde  a  redemocratização,  o  PCdoB  é  parceiro  do  PT,  importante  aliado  dos
governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. O presidente Renato Rabelo foi
um ministro destacado do governo Lula, o que mostra a parceria permanente entre
nossos partidos. Caminhamos juntos desde as primeiras eleições presidenciais de
1989, o que faz do PCdoB um de nossos aliados mais constantes.

Com esse espírito de aliança,  deixo aqui  o meu abraço ao ministro Rabelo e à
senadora Vanessa Grazziotin, com quem tive o prazer de conviver nos três anos em
que estive à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
ela sempre dedicada à defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus, vinculada
ao ministério. Também deixo meu abraço às deputadas Jô Moraes e Jandira Feghali;
ao presidente nacional da CTB, Adílson Araújo; ao presidente da União da Juventude
Socialista, André Tokarski; e à presidenta da UNE, Virgínia Barros.

Por fim, quero dar os parabéns e um forte abraço aos nossos mineiros Wadson
Ribeiro, presidente estadual do PcdoB, e aos deputados Celinho do Sinttrocel e Mário
Henrique Caixa. Vida longa ao PCdoB! Fernando Pimentel.” Obrigado.

Palavras da Deputada Federal Jandira Feghali
Boa  noite,  camaradas,  amigos,  aliados  e  parceiros  de  tantas  lutas.  Quero

cumprimentar  nosso  presidente  nacional,  Renato  Rabelo,  em  cuja  pessoa
cumprimento a militância do nosso partido, e o presidente estadual, Wadson Ribeiro;
o deputado Mário Henrique Caixa, por cujo intermédio cumprimento os deputados
presentes; e os nossos partidos aliados, na pessoa de seus representantes. Faço um
registro  especial  aos  colegas  de  parlamento  deputados  Saraiva  Felipe  e  Antônio
Roberto, mas cumprimento particularmente a deputada federal por Minas Gerais Jô
Moraes,  que  tão  bem  representa  a  história  deste  partido,  com  toda  coerência,
combatividade e capacidade de guerrear no âmbito das ideias, dos debates e da luta
do povo trabalhador, e, na sua pessoa, por ser coordenadora da bancada feminina na
Câmara dos Deputados, cumprimento todas as mulheres, especialmente neste mês
de março, que realça particularmente o nosso trabalho e a nossa luta por igualdade.
Cumprimento  ainda a  militância,  sem a  qual  este  partido  não  existe;  o  deputado
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Antônio  Andrade,  ex-ministro  da  Agricultura,  que  acabou  de  sair  do  ministério
deixando um grande legado para o governo Dilma; e os senadores Inácio Arruda e
Vanessa Grazziotin, nossa líder no Senado Federal. Aliás, ao falar das mulheres, é
bom que realcemos que, proporcionalmente, no Congresso o PCdoB tem a maior
bancada feminina, que, aliás, tem estado no comando, gerando até certo ciúme, já
que há três anos seguidos temos tido na Câmara líderes mulheres, presidentes de
comissões mulheres, e agora também no Senado nossa líder é mulher, sucedendo o
nosso combativo e guerreiro senador do Ceará.

Obviamente, toda ambiência feita pelo PCdoB nos deixa à vontade. Sinceramente,
sinto-me em casa porque onde nos encontramos nos sentimos em casa. Quando
vemos um partido que lidera a maior corrente de juventude deste país e que cria, com
aliados, uma grande central sindical que se impôs em pouquíssimo tempo e quando
vemos os diversos movimentos sociais do País com a nossa presença e o nosso
crescimento nos fronts institucionais, também nos Executivos, como o prefeito Carlin
Moura, cujo trabalho em Contagem muito nos orgulha, eu diria que o sentimento que
nos toma é que a nossa contribuição é cada vez maior.

Depois da fala do Renato, que fez um histórico tão rico, com tudo o que todos nós
precisamos ouvir para ter mais energia, convicção e respeito pelo trabalho do partido
nesses 92 anos,  quero apenas agregar,  muito rapidamente,  duas questões, nesta
breve saudação -  até porque os aniversariantes têm de dar mais espaço para os
aliados. A primeira  é que hoje fizemos uma sessão na Assembleia Legislativa  do
Estado do Rio de Janeiro, palco da Constituinte de 1946, completando a sessão que
fizemos na Câmara de devolução dos mandatos da bancada comunista cassados em
1948. Essa sessão resgatou muito do que podemos dizer do nosso trabalho nesse
front  institucional,  na  luta  democrática  e  nas  muitas  das  nossas  conquistas  na
Constituição brasileira. Aliás, algumas lutas só foram validadas como vitoriosas anos
depois de defendidas pelo partido. E foram bandeiras libertárias, classistas, plurais,
comportamentais,  contra  o  racismo  e  em  defesa  da  Amazônia,  dos  índios  e  da
soberania nacional. Em 1946, por exemplo, o partido defendia o divórcio, que só foi
aprovado 31 anos depois. Ou seja, sempre foi um partido à frente do seu tempo, que
olha à frente do seu tempo, buscando avanços para o povo brasileiro.
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Por dizer isso e por causa disso, quero reforçar um aspecto que o Renato frisou:
precisamos  reafirmar  sempre  a  democracia  e  o  Estado  Democrático  de  Direito  e
exigir sempre a memória, a verdade e a justiça. Quando digo justiça é que este país
tem  que  punir  os  torturadores  e  assassinos  que  aqui  fizeram  uma  história  tão
tenebrosa, aliás, no momento em que os ultrarreacionários, neofascistas, saem dos
seus cantos, dos seus esconderijos, usam fakes nas redes sociais e nos ameaçam de
morte, porque a covardia é a marca deles. Mas tentam fazer ocupações nas ruas
para dar um novo ingrediente para o processo político eleitoral deste ano, defendendo
nova  intervenção militar,  fechamento  do  Congresso,  retirada da presidenta  Dilma,
indo contra a esquerda e os comunistas explicitamente. Ora, obviamente eles não
são majoritários, mas começaram a se assanhar despudoradamente, como sempre
foram. Precisamos enfrentá-los no debate político, na comunicação, nas lutas e nas
urnas. Não podemos ter retrocesso no Brasil de espécie alguma, precisamos avançar
sempre. Esta é a coragem política que o PCdoB sempre teve.

O segundo, Renato, é apenas reforçar o que o partido tem feito com muita astúcia,
com muita coragem política, com muita visão tática, com muita habilidade, que é fazer
a defesa do avanço na plataforma para este país. É óbvio que chegarmos até aqui foi
um grande avanço, mas não podemos ter retrocessos. Por isso, temos defendido a
reeleição da presidenta  Dilma,  e  o  partido,  levantando plataformas  de avanços  e
plataformas estruturais. Olhando para um antigo parceiro, o Zaire Rezende, que está
sentado aqui conosco, ex-deputado, ex-prefeito de Uberlândia, quero resgatar duas
grandes  batalhas.  A  primeira,  é  a  luta  da  reforma  estrutural  da  comunicação.
Precisamos de uma regulação democrática da comunicação, sem o que não haverá
democracia plena neste país. E o Zaire Rezende foi o primeiro signatário do grande
projeto de democratização da comunicação no Brasil, e assinamos junto com ele. A
segunda é a reforma política,  que o partido defende,  que veda a participação de
empresas e de pessoas jurídicas nas eleições. Isso pode, de fato, possibilitar que
deixemos  de  ter  um  representante  aqui  ou  15  na  Câmara  dos  Deputados  e
passemos, em melhores condições, a ter uma representação mais comunista, mais
de esquerda, mais do mundo do trabalho, mais dos negros, mais dos camponeses,
mais das mulheres, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e em todos
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os parlamentos brasileiros. Reforma política é fundamental para nós, e gostaria de
reafirmar isso. No mais, a nossa forma de homenagear 92 anos de um partido e todos
os nossos companheiros é continuar defendendo a democracia, os avanços no país
e, acima de tudo, o socialismo. Sucesso! Muito obrigado e parabéns ao nosso partido.

Palavras da Senadora Vanessa Grazziotin
Boa  noite  a  todos  os  companheiros,  companheiras,  camaradas,  militantes  do

PCdoB, amigos, aliados e todos os componentes da Mesa. Peço licença ao Wadson,
que é o presidente do nosso partido em Minas Gerais,  a todos os parlamentares,
principalmente à nossa querida companheira deputada Jô Moraes,  aos deputados
estaduais do partido, deputados Celinho do Sinttrocel e Mário Henrique Caixa, e aos
deputados  federais,  para  que  eu  possa cumprimentar  todos  os  parlamentares  na
pessoa  de  um  amigo  que  está  entre  nós.  Logo  que  cheguei  à  Câmara  dos
Deputados, em 1999, aprendi muito com essa pessoa. Juntos travamos uma batalha
de oposição muito importante ao governo neoliberal. Refiro-me ao companheiro Zaire.
É um prazer revê-lo, eterno deputado do povo mineiro e do povo brasileiro. Em sua
pessoa cumprimento todos os parlamentares.

Gostaria de cumprimentar as entidades presentes na pessoa da Viki, que é essa
pequena  grande  mulher  guerreira,  presidente  da  UNE.  Cumprimento  nosso
companheiro presidente Renato Rabelo, que, como disse a Jandira, fez aqui um belo
pronunciamento resgatando a história. Temos, além de um grande respeito por essa
pessoa, um profundo carinho. Renato, você não tem ideia do quanto, na figura de
presidente do partido, incentiva todos nós, parlamentares, dirigentes de entidades,
militantes e, principalmente, mulheres, a seguir trilhando o caminho da política.

Quando vemos o  TSE entrando também na luta  pela  democracia e por  direitos
iguais entre homens e mulheres e quando percebemos que a própria Justiça Eleitoral
brasileira orienta fazermos parte da política e da solução, vemos o quanto vale a pena
lutar.  Não tenho dúvida nenhuma disso.  No ano passado,  no Brasil,  assistimos a
manifestações grandiosíssimas nunca antes vistas. Não as manifestações em si, mas
a mídia tentava mostrar que não havia qualquer apreço pela organização popular.
Sem organização, sem partidos fortes e comprometidos verdadeiramente com a luta
do povo, não conseguiremos promover qualquer tipo de transformação social.
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O Renato não poderia fazer  diferente, pois  completar e comemorar  92 anos de
história  do  partido  no  mesmo  ano  em  que  se  completam  50  anos  de  um  dos
momentos mais difíceis da história do nosso país, que foi o golpe militar, é algo muito
importante. Temos muito a dizer. Creio que, da luta de todas nós e de todos nós, que
é  a  luta  do  PCdoB,  e  também  a  luta  de  todos  os  partidos  irmãos,  ainda  pela
construção da democracia e de uma sociedade mais justa, faz parte, sem dúvida
nenhuma, a luta para que avancemos a fim de obtermos mais conquistas para o povo
brasileiro. Não podemos permitir, como já foi dito aqui, que qualquer retrocesso se
instale em nosso país.

Deputado Celinho do Sinttrocel, vi quando o senhor dizia que em nenhum momento
permitiremos que seja retirado um milímetro sequer dos direitos conquistados a duras
penas pelo povo brasileiro. Isso faz parte da nossa política. Aliás, isso é a essência
da nossa existência. Em um momento de crise que se dá em todo sistema capitalista
mundial e que abate todos os países, dos mais ricos aos emergentes, podemos dizer
que o Brasil tem sido um dos poucos que tem conseguido ultrapassá-la sem retirar
direitos dos trabalhadores. Abram os jornais e vejam o que está escrito. “Temos de
acabar com essa política do salário mínimo, porque é inflacionária”. De jeito nenhum.
Temos de aprovar outra lei mais forte ainda a fim de recuperarmos mais rapidamente
todas as perdas que os trabalhadores tiveram.

Enfim,  como comemoramos  92  anos,  há  muitas  pessoas  para  falar.  Com  este
momento é de festa, não poderia sair  daqui  deixando de citar  uma pessoa muito
querida por todos nós. Como muitos dirigentes do PCdoB, bravos lutadores, homens
e mulheres, que lutaram muito e deram a sua vida para que pudéssemos estar aqui,
deputada Jô Moraes, você foi um exemplo.

Jô é uma menina que, às vezes, parece mais jovem que a gente, mas é alguém que
tem  muita  história  para  contar,  uma  pessoa  que  viveu  a  ditadura,  que  resistiu  à
ditadura, como Renato e tantos outros presentes aqui. Essa história não apenas nos
alimenta, mas nos ensina que o importante é a trajetória, não importa se no momento
de maior ou de menor liberdade. O que importa é lutar e lutar sempre para conseguir
esse novo mundo que todos nós queremos.

Em abril de 1964, em Santiago do Chile, logo após o golpe militar, lá estava Thiago
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de Mello, um homem brasileiro, um amazonense muito simples lá do meu querido
Estado do Amazonas, onde vive até hoje no interior, na sua cidadezinha chamada
Barreirinha. Ele escreveu os estatutos do homem que, sem dúvida alguma, é hoje um
poema que simboliza tudo aquilo que queremos para nossa gente e para o nosso
povo. No início, em seu art. 1º, ele diz o seguinte: “Fica decretado que agora vale a
verdade,  agora  vale  a  vida  e,  de  mãos  dadas,  marcharemos  todos  pela  vida
verdadeira”.  Viva os 92 anos do PCdoB. Viva a democracia.  Viva a luta do povo
brasileiro. Obrigada.

Palavras da Sra. Virgínia Barros
Boa noite a todas e todos. Na figura do nosso deputado Mário Henrique Caixa e, é

claro, do nosso presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, cumprimento toda a
Mesa.

Serei bem breve, até para poder dar mais espaço para que os outros companheiros
falem. Estava recordando um artigo que a nossa líder do PCdoB na Câmara escreveu
recentemente. A deputada Jandira fala que o PCdoB é um termômetro da democracia
no Brasil, quando coloca que, ao longo dos nossos 92 anos de história, sempre que a
democracia no Brasil é atacada, os comunistas geralmente são os principais alvos de
ataque para enfrentar a democracia em nosso país. E, se é verdade que o PCdoB
tem ao longo dos seus 92 anos de história a luta pela democracia como marca, é
verdade que é impossível contar a história da democracia no Brasil  sem contar a
história  de luta dos comunistas homens e mulheres que construíram esse grande
partido há tantas décadas.

Na próxima semana “descomemoraremos” os 50 anos de golpe empresarial-militar
que o Brasil sofreu no ano de 1964 e, com certeza, é impossível não nos lembrarmos
dessa  página  escura  da  história  do  nosso país  sem contar  a  história  de  luta  do
PCdoB. Se é verdade que durante a ditadura militar palavras poderiam caracterizar
aquele período como censura, medo e repressão, é verdade que, talvez, uma das
principais marcas que possam caracterizar a ditadura empresarial militar em nosso
país  é  a luta dos comunistas contra  a  ditadura e em defesa da democracia.  E o
PCdoB  hoje  segue  para  contribuir  para  essa  transição  ainda  inconclusa,  para  a
democracia plena do nosso país.
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Contribui não apenas na sua ação parlamentar e institucional,  mas também nas
ruas de cada canto deste país, que sempre foi um espaço por excelência de luta e de
combate dos comunistas no Brasil. Contribui quando apresenta para a sociedade o
novo projeto nacional de desenvolvimento, quando apresenta as principais diretrizes
para  que  possamos,  de  fato,  iniciar  um  novo  salto  civilizacional  rumo  ao
desenvolvimento pleno do nosso país, rumo a uma verdadeira democracia.

Ficou meio difícil falar depois da Vanessa, porque ela roubou a minha ideia. Porém,
só para finalizar, serei bem breve. Também estava lendo Thiago de Mello nos últimos
dias e um poema dele me lembrou muito aquilo que é o nosso sentimento sobre o
mundo. Gostaria de compartilha-lo com todos vocês. Thiago de Mello fala assim: “Faz
escuro, mas eu canto, porque a manhã vai chegar/ Vem ver comigo, companheiro, a
cor do mundo mudar/ Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar/ Já
é madrugada, vem o sol/ Quero alegria que é para esquecer o que eu sofria/ Quem
sofre  fica  acordado  defendendo  o  coração/  Vamos  juntos  multidão  trabalhar  pela
alegria/ Amanhã é um novo dia”.

O PCdoB, partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas acima de tudo o
partido das mulheres, da juventude, de todas as brasileiras e brasileiros, certamente
está construindo um novo dia para o Brasil e para o mundo. Esse novo dia terá como
marca um grande nome, terá como marca uma nova sociedade, terá como marca um
Brasil socialista. Vida longa ao PCdoB. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Adilson Araújo
Boa  noite  a  todas  e  a  todos.  Quero,  em nome da CTB,  saudar  nosso  querido

presidente Renato Rabelo e o deputado Celinho do Sinttrocel, nosso companheiro,
em cuja pessoa saúdo os demais representantes aqui presentes. De modo especial,
saúdo as trabalhadoras e os trabalhadores.

Confesso que, após ouvir o nosso presidente Renato Rabelo, sinto-me cada vez
mais convencido de que a revolução do nosso tempo começou agora, sobretudo a
partir da conquista eleitoral importante e estratégica, sobretudo a partir da importante
mudança em curso na América Latina, sobretudo a partir do olhar de um mundo em
construção, de uma bipolaridade. Penso que o PCdoB nunca esteve tão convencido e
convicto de seus ideais.  Particularmente, compreendo que as conquistas sociais e



1290
____________________________________________________________________________

políticas propiciaram um novo horizonte de expectativa. A revolução do nosso tempo,
à luz do mundo em crise, também é nos permitir enxergar o quanto é importante e
fundamental ter um olhar particular sobre o Brasil de hoje, o Brasil que com certeza
para nós vai além da Copa do Mundo, irá além das Olimpíadas, com certeza irá além
da Universíade e quem sabe muito mais.

Considero que é oportuno e fundamental compreendermos a correlação de força,
apropriarmo-nos dessa condição nova. Será muito bom a nossa militância jogar o
papel  necessário  para  elegermos  uma  bancada  representativa  de  homens  e
mulheres,  porque  na  condição  atual,  sem  uma  correlação  de  força  alterada  no
conjunto do parlamento, as dificuldades ainda perpetuarão.

Lembro do que Pablo Neruda ressaltou em seu livro Confesso que Vivi. Ele diz que
ser comunista é viver em família. Ele busca, em sua analogia, trazer elementos de
forma subjetiva e concreta do quanto a classe dominante pode tudo e os comunistas
podem muito pouco. Mas a sua frase vai sendo construída de forma a contextualizar
que no mundo tudo se esforça por mudar, menos os velhos sistemas.

A vida dos velhos sistemas nasceu de imensas teias de aranha medievais, teias
mais  duras  do  que  os  ferros  das  máquinas.  No  entanto,  pessoas  como  nós,
comunistas, acreditam na mudança que fez triunfar a mudança, que fez florescer a
mudança. Caramba. A primavera é inexorável. Viva o PCdoB! Viva o socialismo!

Palavras do Prefeito Carlin Moura
Nossa calorosa saudação à gloriosa militância do PCdoB. Cumprimento os mineiros

que  estão  tendo  oportunidade  de  acompanhar  esta  solenidade  ao  vivo  pela  TV
Assembleia no momento em que comemoramos o aniversário do nosso partido, que
amanhã, dia 25 de março, completará 92 anos.

Temos na presidência desta reunião o grande deputado Mário Henrique Caixa, que
também representa uma grande parcela  dos mineiros,  que por  sua vez têm uma
grande instituição que também fará aniversário amanhã: o Clube Atlético Mineiro. A
outra  parte  tão  significativa  dos  mineiros  também  respeita  V.  Exa.  pelo  brilhante
trabalho  que  desempenha  aqui  na  Assembleia.  Quero  cumprimentar  o  nosso
deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do  requerimento  que  originou  esta  reunião
especial; esse partido que tem a alma genuinamente feminina nas grandes lideranças
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da senadora Vanessa Grazziotin, líder no Senado, a nossa deputada Jandira Feghali,
líder na Câmara dos Deputados, e a nossa grande e guerreira deputada Jô Moraes.
Esta  é  uma reunião  muito  prestigiada  com  a  presença  do  nosso  senador  Inácio
Arruda, os demais deputados do PT, do PMDB, do PV, além dos nossos grandes
prefeitos, por cujo intermédio cumprimento os prefeitos Denilsão, de Francisco Sá, e
o nosso caríssimo prefeito Cesinha, de Cataguases. São todos grandes prefeitos do
PCdoB.  Cumprimento  também os vereadores  e  as  vereadoras  aqui  presentes  na
pessoa do Ricardo Faria, nosso ex-secretário de Saúde e vereador de Contagem; a
nossa gloriosa UJS; os trabalhadores e as trabalhadoras da CTB.

Presidente  Renato  Rabelo,  deixo-o  por  último  pela  sua  importância.  Minas  fica
muito orgulhosa por tê-lo nesta solenidade. Quero destacar uma pequena parte, um
pequeno pedaço da história do PCdoB da qual tive a oportunidade de fazer parte.
Quero agradecer, pois sou da geração que está colhendo os frutos positivos da luta
do PCdoB e dos comunistas em defesa do Brasil e da democracia. Sr. Presidente
Renato Rabelo, tive a honra de ver o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser
eleito com o apoio do PCdoB em 2002 e também tenho a honra de hoje ser prefeito
da cidade operária, do berço da indústria mineira, sob a égide da presidenta Dilma
Rousseff. Presidente Renato Rabelo, foi na militância do PCdoB que aprendemos a
governar com o povo e para o povo. É por isso que hoje Contagem tem muito orgulho
de colher frutos dos avanços do Brasil. Por dois meses consecutivos, Contagem é a
1ª cidade em geração de emprego em Minas Gerais e a 21ª nesse mesmo quesito no
Brasil. No governo da presidenta Dilma o País vive uma situação de pleno emprego e
controle da inflação. Esse é um dado positivo.

Contagem também colhe frutos muito positivos com a nossa fundação de ensino
que hoje oferta cursos do Pronatec para capacitar os nossos trabalhadores e a nossa
juventude, fruto da política acertada da Presidenta Dilma. E o mais importante: hoje,
Contagem está em festa, pois, depois de muito tempo, conseguimos garantir 100%
de atendimento na atenção básica da saúde, com atendimento médico, por meio do
programa  Mais  Médicos.  Contagem  recebeu  de  braços  abertos  os  médicos  que
representam o socialismo cubano. Contagem hoje tem o programa Mais Médicos,
com os cubanos trabalhando a favor  do Brasil,  do nosso povo. Para nós,  o mais
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importante é o médico, não importa de onde venha, o que importa é o compromisso
com os trabalhadores, com o povo brasileiro,  e o programa Mais Médicos é uma
marca disso.

Sr. Presidente, estou muito feliz por ser militante do PCdoB, por fazer parte dessa
história e por ter tido a oportunidade de viver dois governos do presidente Lula e terei
também a oportunidade, com a força do povo, de viver dois governos da presidenta
Dilma.

Para  encerrar,  quero  dizer  que,  nos  quadros  de  Minas  Gerais,  temos  muitas
pessoas que podem ajudar Minas a avançar no rumo do Brasil, como é o caso da
nossa caríssima deputada federal Jô Moraes, que tem o sangue dos mineiros, a garra
da luta e a marca do PCdoB. Viva o PCdoB!

Palavras do Senador Inácio Arruda
Boa noite a todos. Vamos, então, depois dos poetas, cantar: “Oh, Minas Gerais!”

Bom, pessoal, quero cumprimentar os componentes da Mesa: Mário Henrique Caixa,
nosso presidente; Renato Rabelo, nosso presidente do PCdoB, que fez um belíssimo
pronunciamento;  Vanessa e  Jandira,  nossas  líderes  na  Câmara e  no  Senado;  Jô
Moraes,  essa  figura  extraordinária,  cujo  sangue  já  é  mineiro,  saiu  da  Paraíba  e
emergiu  em  Minas  Gerais;  nossos  companheiros  do  PMDB  -  aqui  estão  vários
parlamentares -, do PV e do PSD, é muito importante que esses partidos participem
desta  homenagem,  pois  muitos  estiveram  em  trincheiras  conosco  na  luta
democrática; o Carlinhos, representando os nossos prefeitos; os nossos vereadores;
a UNE; a CTB; e o Wadson, nosso presidente.

Estou plenamente satisfeito com tudo o que foi dito e acrescentaria pouco nesta
festa belíssima que vivenciamos agora, em Minas Gerais, em homenagem aos 92
anos do PCdoB. Caro Zaire, nosso colega de muita luta na Câmara Federal, que é do
tempo em que a batalha era oposicionista no Congresso Nacional. Uma coisa muito
importante:  o  nosso  partido  se  transforma  em  uma  grande  necessidade  da  luta
política do nosso povo. Essa sua trajetória longeva é exatamente o registro dessa
necessidade  do  nosso  partido,  representando  os  que  produzem  riqueza,  os  que
trabalham, os que constroem, os que estudam e compreendem a necessidade das
mudanças  profundas  de  que  precisa  o  nosso  país,  daqueles  que  sabem  da
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necessidade  dos  temas  aqui  apresentados  pelo  Renato,  de  uma reforma  urbana
profunda em nosso país.

O povo não explodiu nas ruas à toa, explodiu porque sabe que precisa fazer essa
reforma. Da luta pela produção rural, do campo, da reforma agrária mais ampla, e
com  essa  capacidade  de  produzir  alimentos  como  riqueza  do  nosso  país.  A
necessidade  da  formação,  do  preparo  do  nosso  povo  na  educação,  no  ensino
fundamental, na formação técnica, na formação superior. Essas conquistas que são
movimentos  onde  o  nosso  partido  se  inseriu.  A luta  para  reformar  os  meios  de
comunicação  de  massa,  monopólio  nas  mãos  de  duas  ou  três  grandes  famílias
nacionais segurando a informação, cerceando e muitas vezes censurando em seus
órgãos de mídia. Agora, hoje, na atualidade.

Nosso  partido,  portanto,  é  um  partido  necessário  porque  essas  mudanças
profundas exigem não só o conhecimento, não só o estudo, não só a luta de rua, mas
exigem a consciência da transformação. É essa a nossa marca, agir com consciência
sabendo da profundidade das reformas que precisam ser feitas, e ao mesmo tempo,
sabendo dessas mudanças profundas, fazê-las com amplitude, no diálogo profundo
com todos os setores da sociedade. É isso que na história do nosso partido, disse
pela  manhã  na  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro,  atraiu  figuras
extraordinárias de todos os setores, da ciência às artes. Oscar Niemeyer veio para cá
por essa consciência. Vinícius pediu para entrar no partido e escreveu O operário em
construção. Portinari,  o  gigante  das  artes,  estava  aqui  na  trincheira  do  Partido
Comunista.  E  quantos  grandes  intelectuais  e  operários  se  formaram  na  luta  e
ocuparam a trincheira no PCdoB.

Essa trajetória e grande atração de forte liderança do povo em todos os setores
ocorreram exatamente pela razão e pela necessidade de grandes transformações no
nosso país. Muitas coisas ainda estão por ser feitas. A vitória de Lula, um operário, é
também um fato marcante na vida do partido. Nosso partido, na redemocratização,
poderia ter lançado um candidato a presidente da República. Na época, o tempo de
tevê,  que  se  transformou  em  um  objeto  de  desejo  de  todos  os  candidatos,  era
satisfatório. Podíamos ter entrado, podíamos ter lançado um candidato, mas o partido
concluiu que o mais sábio era fazer uma frente para ampliar. E assim apoiamos Lula,
que se transformou nessa grande liderança do povo.
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E  não  é  pouca  coisa  eleger  um  operário  para  presidir  uma  nação  capitalista,
continental e a 5ª maior em população. Não é pouca coisa, foi um grande feito do
nosso  povo.  Esse  metalúrgico  colocou  o  País  de  pé  novamente.  Ali  foi  muito
importante  nossa  presença,  e  pela  primeira  vez  participamos  do  governo.  Na
sequência, uma mineira que emergiu no Rio Grande do Sul,  como a Jô vindo da
Paraíba, depois de prisão, depois de torturas, elegeu-se presidente da República do
nosso país. No campo da esquerda, com a participação dos comunistas já em uma
frente ampla, nós tivemos toda essa trajetória que o Renato descreveu, da luta para
tentar impedir a nossa presença no cenário político. Exatamente porque nosso partido
é  um  fator  consciente  dessa  massa  gigantesca  de  operários  e  trabalhadores  do
Brasil, que compreende as necessidades de profundas transformações e opina sobre
como  fazer,  como construir  um  movimento  forte,  uma  central  operária  capaz  de
dialogar  com as demais  para fazer  uma frente em defesa dos trabalhadores;  um
movimento juvenil que conduz uma entidade respeitadíssima e querida do povo, que
é a UNE.

Para dar sequência à luta política, a presidenta Dilma deve ser reeleita, respeitando
todos  os  candidatos,  porque  é  assim  a  nossa  trajetória  na  democracia:  o  maior
respeito,  mas  defendendo  nossas  ideias  com  vigor.  Deve-se  dar  passadas  mais
largas no Brasil, o que nos exige mais energia e também que o partido busque, com o
apoio dos aliados, ampliar a presença na cena política, em todas as frentes, na frente
juvenil, nas universidades, na intelectualidade, nesse meio artístico e cultural fabuloso
do Brasil. É preciso ampliar nossa presença nesta Assembleia elegendo uma forte
bancada de deputados estaduais, uma forte bancada federal para estar presente no
Congresso Nacional, no Senado, na Câmara.

Pela primeira vez na história do nosso país vislumbra-se a conquista de um governo
de Estado por um membro do PCdoB, o que seria um feito extraordinário num estado
grande da Federação como o Maranhão. A vitória seria importantíssima e ampliaria a
energia  do  povo  brasileiro  para  mudanças  mais  profundas.  Essa necessidade se
impõe não só porque precisamos estar mais fortes para opinar,  mas porque uma
frente ampla em torno da presidenta Dilma, vencendo as eleições, precisa sobretudo
consolidar o nosso projeto e ajudar esta América do Sul que elegeu um índio para
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governar a Bolívia, um motorista de ônibus para governar a Venezuela, um tupamaro
para dirigir o Uruguai e uma mulher chilena para o segundo mandato, que também foi
perseguida  pela  ditadura  de  Pinochet.  Vejam o  importante  papel  do  Brasil  nesse
cenário político. Precisamos dar e ampliar nossa contribuição, que já tem 92 anos de
trajetória.  Queremos  viver  500  anos,  600  anos,  mas  cumprindo  nossa
responsabilidade, nossa missão de ampliar as veredas, como diria Guimarães Rosa,
para a construção de uma sociedade socialista em nosso país. Vivam os 92 anos do
PCdoB! Abraços, boa noite.

Palavras do Sr. Wadson Ribeiro
Boa noite a todas e a todos. Vou falar em pé para ser visto, alto para ser escutado e

rápido  para  ver  se  ganho  aplausos  ao  final.  Saúdo  o  prefeito  Cesinha,  de
Cataguases, cidade que tem uma intensa história do comunismo, onde há muitos
artistas.  O  cinema  brasileiro  agradece  muito  a  Cataguases.  Saúdo  os  demais
prefeitos,  Denilsão  e  Carlin  Moura,  e  nossa  bancada  de  vereadores,  secretários
municipais  e  partidos  presentes,  o  PT,  o  PV e  o  PMDB,  que  tiraram  um  tempo
precioso de suas agendas para prestigiar o evento de aniversário de nosso partido.

Uma  saudação  aos  nossos  deputados  Mário  Henrique  Caixa  e  Celinho  do
Sinttrocel; aos nossos senadores Inácio e Vanessa; à nossa deputada federal e líder
da bancada do PCdoB, Jandira; ao Gílson, que muito bem representa nosso partido
na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Uma saudação especial também à nossa
deputada federal Jô Moraes.

Companheiros, poderíamos dizer e dizemos que essas últimas nove décadas do
Brasil  se  confundem  com  as  bandeiras  vermelhas  do  PCdoB.  Se  nessas  nove
décadas houve lutas que significaram a libertação do nosso povo; que significaram o
direito e mais conquista para os trabalhadores; que significaram a livre organização
dos movimentos; que significaram a luta constante pelo desenvolvimento do nosso
Brasil; que significaram a busca pela democracia, pela igualdade, pela soberania; em
todas essas lutas  estiveram presentes  as  bandeiras  vermelhas do  nosso glorioso
PCdoB.

Renato, em Minas escutamos muito uma música - e no Brasil inteiro, porque é uma
música não mineira, mas nacional - que diz o seguinte: “se muito vale o já feito, mais
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vale o que será”. E olhamos para todo esse processo de nove décadas que o PCdoB
completa, de 92 anos, orgulhando-nos muito de todas essas lutas. Orgulhamo-nos de
lutas que fizeram surgir no Brasil um partido comunista, já desde a década de 1920,
que  surge  num  ambiente  de  muita  efervescência  política,  intelectual,  cultural,  no
Brasil  e  no  mundo.  Um  partido  que  lutou,  e  parte  importante  dos  seus  quadros
tombaram,  foram  assassinados,  torturados,  em  períodos  que  o  Brasil  não
experimentou a democracia e viveu sob regimes ditatoriais.

Como  disse  muito  bem  o  texto  do  nosso  presidente,  penso  que  esse  partido
também foi fundamental na conquista pela democracia, nas lutas, no processo da
anistia,  nas  Diretas  Já,  na  participação  importante  na  Constituinte  de  1988.  Mas
penso,  Renato,  que uma grande contribuição que o nosso partido  também deu à
democracia brasileira, a nossa perspectiva de busca da soberania, de liberdade, de
democracia, é exatamente o seu posicionamento e o seu lado em todo esse período
mais recente da nossa história. O PCdoB esteve ao lado da primeira eleição de um
presidente operário, trabalhador, que chegou ao poder em 2003, que foi Luiz Inácio
Lula da Silva. O PCdoB esteve ao lado da conquista da Presidência da República
pela primeira mulher  que chegou à Presidência da República, a nossa presidenta
Dilma Rousseff. E essas questões na conjuntura política atual são tão relevantes, ou
com uma relevância ainda maior do que todas essas nove décadas em que o PCdoB,
de  forma  muito  intensa  e  aguerrida,  militou,  difundiu  e  defendeu  a  causa  dos
trabalhadores em nosso Brasil.

Renato, este momento que vivemos no Brasil e talvez neste auditório hoje, em que
passaram nos prestigiando partidos importantes como o PT, o PMDB e outros, dá-nos
conta de que passou por este auditório também a perspectiva de construção de uma
Minas mais democrática, de uma Minas mais desenvolvida e de uma Minas que não
esteja sob o domínio do neoliberalismo.

Hoje as  candidaturas ou pré-candidaturas do ex-ministro Fernando Pimentel,  do
nosso senador Clésio e da nossa deputada Jô Moraes dão conta de que essas forças
unidas, no 1º ou no 2º turno, buscarão a vitória de todos esses guerreiros e guerreiras
que não aguentam mais um ciclo de 20 anos de poder dessas forças neoliberais no
nosso estado. É também essa correlação de forças que vai nos reconduzir a mais
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uma vitória importante à Presidência da República. Não uma vitória pela vitória, mas
no entendimento de que a presidenta Dilma precisa, nessa quarta vitória do povo,
atualizar seus compromissos e seu programa para fazer com que o Brasil dê um salto
ainda de maior alcance rumo a seu desenvolvimento; um salto que busque enfrentar
gargalos  importantes  que  hoje  atravancam  nosso  desenvolvimento;  um  salto  que
altere a correlação de forças e dê condições para que o nosso governo altere de
forma ainda mais profunda os pressupostos dessa política macroeconômica; um salto
que signifique, como significaram os oito anos do presidente Lula e têm significado os
quatro anos da presidenta Dilma, uma América Latina mais soberana, mais unida e
mais coesa em torno do seu desenvolvimento.

O aniversário do PCdoB mostra que o partido é bom de briga.  Os temas mais
importantes  do  nosso  desenvolvimento  no  último  período  estiveram  a  cargo  de
companheiros do PCdoB. Foi assim a condução da Copa do Mundo, que significa
investimentos  importantes  para  o  nosso  desenvolvimento  e  uma  projeção
internacional  do  País  jamais  vista.  Foi  também  sob  a  direção  de  membros
importantes do nosso partido a condução da Agência Nacional do Petróleo - ANP -,
um setor estratégico para o nosso desenvolvimento. Foi assim também a condução
de um profundo debate com o ex-deputado federal e hoje ministro Aldo Rebelo sobre
o Código Florestal. Foram questões nodais para o nosso desenvolvimento; questões
importantes, que buscam justamente atacar esses gargalos e projetar o Brasil para
um novo cenário, um cenário de mais prosperidade, mais desenvolvimento e maior
democracia.

É por isso que este aniversário do PCdoB marca uma conjuntura muito importante
do  nosso  país,  na  qual  nosso  partido  está  metido.  Uma  conjuntura  em  que
relembramos os 50 anos do golpe militar,  para que isso nunca mais  se repita na
história do nosso país. Uma conjuntura em que o povo brasileiro está chamado a
escolher,  em outubro,  sobre dois  rumos distintos  de país:  aquele defendido  pelos
neoliberais, que jogaram o nosso país no subdesenvolvimento, na precarização do
trabalho e nas privatizações, ou aquele em que reafirmaremos um novo tempo, um
tempo  marcado  por  soberania,  desenvolvimento  e  busca  de  uma  perspectiva
diferente. É nesse contexto de uma importante luta política no Brasil e no mundo que



1298
____________________________________________________________________________

o PCdoB celebra os seus 92 anos. Noventa e dois anos que darão conta de que o
papel  dos  comunistas  e  do  PCdoB  é  muito  importante  para  alcançarmos  essa
sociedade que defendemos desde o dia 25/3/1922.

Mas queria quebrar um pouco o protocolo. O cerimonial fez um excelente trabalho e
deixou tudo organizado para nós, mas uma coisa não estava no script. Agora, apesar
de  a  Jô  repetir  desde  o  início  que não quer  falar,  vou  quebrar  o  protocolo,  e  a
Assembleia  que me perdoe,  porque  neste  ato de aniversário do PCdoB,  que tão
gentilmente a nossa direção nacional atribuiu a Minas realizar, quero, em nome de
toda a nossa direção e de toda a nossa militância, passar a palavra à nossa deputada
federal Jô Moraes, para que, ela sim, possa encerrar esta celebração. Para nós, a Jô
representa  uma  mulher  mais  mineira  do  que  todos  os  que  nasceram  em  terras
mineiras, porque é uma paraibana talhada com o que há de melhor em Minas - entre
outras coisas, a terra natal da Jô, como a nossa terra, tem uma excelente cachaça,
um  povo  de  luta  e  um  povo  guerreiro.  Saudações  ao  PCdoB,  por  nosso  92º
aniversário; saudações à nossa deputada Jô Moraes. Um abraço.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes
Já estamos no encerramento. É evidente que falamos muito, não só porque era

necessário, mas porque não estamos fazendo um aniversário, mas uma celebração,
em um momento em que a política cai no descrédito.

Nesta noite, celebramos a alegria de fazer a política, a alegria de acreditar no País,
a alegria de lutarmos juntos, a alegria de conviver com os aliados. E é neste momento
que quero agradecer profundamente à militância deste partido na pessoa da Cida
Vieira,  que  se  dedica  inteiramente  a  organizar  as  trabalhadoras;  do  Expedito,  de
Capelinha, do Norte de Minas; e do nosso novo filiado do PCdoB, José Pedro, filho do
Pedro Amaral e da Isadora, que nasceu há três dias. Acreditamos todos no futuro.
Vamos que o futuro nos pertence, porque a luta é o caminho da esperança. Boa noite.

Palavras do Presidente
Boa  noite  a  todos  novamente.  Vou  ler  o  pronunciamento  do  nosso  querido

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro. Na pessoa do nosso
querido presidente, Renato Rabelo, aproveito para cumprimentar toda a Mesa. (- Lê:)
“A presente homenagem ao Partido Comunista -  Seção Brasileira da Internacional
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Comunista - representa o merecido reconhecimento a uma agremiação política que
tem  participado  dos  momentos  fundamentais  da  história  do  País,  sempre
comprometida  com a  transformação  social.  Trata-se  de  uma trajetória  que  busca
persistentemente  nossa  soberania,  marcada  pela  promoção  do  socialismo  num
ambiente  democrático  e  de  justiça  social.  Herdeiro  da  tradição  dos  movimentos
operários iniciados nas primeiras décadas do século XX, o partido está na origem das
mais antigas reivindicações e conquistas do trabalhador brasileiro.

Nos anos 1920, elegeu, no Rio de Janeiro, seus primeiros vereadores, vinculados
ao sindicalismo, que dava seus primeiros passos na arena política da nação. Opondo-
se à ditadura de Getúlio Vargas na década seguinte, também marcou posição contra
o  nazismo  e  o  fascismo  que  grassavam  por  todo  o  mundo,  comprometendo  a
liberdade e a autodeterminação dos povos. Vítimas de dura repressão, os comunistas
passaram a atuar na clandestinidade, quando despontou a histórica liderança de João
Amazonas,  uma  das  personalidades  mais  firmes  e  admiráveis  de  sua  época.
Afastados da política representativa, prosseguiram os membros do partido atuando
no seio do movimento operário e lutando pela terra. Foi assim que fizeram cerrada
resistência aos militares, no lamentável período da ditadura, com o engajamento de
estudantes em seus quadros e a participação na luta armada, o que lhe rendeu a
mais  feroz  e  acirrada  perseguição.  Vários  militantes  pagaram  com  a  vida  pelo
envolvimento  na  guerrilha  do  Araguaia.  Apenas  em 1985  o  partido  pôde  voltar  à
legalidade, e seus cinco deputados, eleitos no pleito que se seguiu, foram dos mais
ativos  na  elaboração  da  Constituição  de  1988.  Nesta  Casa,  distinguiram-se  nas
últimas  legislaturas,  como  ativos  parlamentares,  o  deputado  Carlin  Moura  e  a
deputada  Jô  Moraes,  substituídos  pelos  atuantes  Celinho  do  Sinttrocel  e  Mário
Henrique Caixa.

Hoje,  o PCdoB experimenta um momento de fortalecimento, com o aumento do
número de filiados e de sua influência na sociedade, sem perder sua independência
ou sua orientação ideológica. Um partido moderno, pronto para encarar os desafios
de um mundo que se reestrutura e se reequilibra.  Com todas as implicações que
recaem  sobre  nosso  país,  os  comunistas  continuam  na  vanguarda  na  busca  de
melhores condições de vida e de trabalho para os nossos cidadãos. O socialismo,
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renovado,  permanece como a grande resposta humanitária  aos problemas de um
mundo tecnológico, consumista e de forte apelo individualista. A construção de uma
sociedade  mais  justa  continua  presente  e  necessária  no  nosso  horizonte,
aprofundando a vivência da democracia e contribuindo para o amadurecimento das
práticas de nossa cidadania. Sendo o mais antigo participante de nossa vida política,
o  PCdoB tem  à  sua frente  um  futuro  de  grandes  contribuições  à  superação  dos
desafios  que  nos  esperam.  Aos  seus  militantes  e  dirigentes,  dedicamos  esta
justíssima comemoração. Muito obrigado.”

Apresentação Musical
O presidente - Finalizando a nossa cerimônia, ouviremos o violinista e compositor

Pereira da Viola, que apresentará as músicas Los hermanos e Meu fraco é a viola.
- 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 extraordinária de amanhã, dia 25, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do
dia 25/3/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira, Rogério Correia, Sargento
Rodrigues, Vanderlei Miranda, Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Vanderlei
Miranda, por indicação da Liderança do PMDB ) e Celinho do Sinttrocel (substituindo
o Deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BAM), membros
da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Sávio  Souza
Cruz, Sebastião Costa, Tiago Ulisses, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares e Duarte
Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Leonardo
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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 matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: os Projetos de
Lei  Complementar  nºs  53  e  54/2013  no  1º  turno  (deputado  Leonardo  Moreira);
Projetos  de Lei  nºs 4.442/2013 (deputado Gustavo Corrêa);  4.443/2013 (deputado
Inácio  Franco);  e  4.647/2013  (deputado Leonardo  Moreira),  todos  no  1º  turno.  O
deputado  Rogério  Correia  apresenta  requerimento  para  que  os  Projetos  de  Lei
Complementar  nºs  53  e  54/2013  sejam apreciados  em  ultimo lugar  na  sua  fase.
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  4.439,  4.440  e  4.648/2013  são  retirados  de  pauta  por
determinação  do  presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos
regimentais. Retira-se da reunião o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º
turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.795/2013 na forma do Substitutivo  nº  2  (relator:
deputado Rogério Correia) e 4.647/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. (relator: deputado Leonardo Moreira). O Projeto de Lei nº
3507/2013 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela comissão. O presidente determina a distribuição em avulso
dos  pareceres  dos  relatores  deputados  Leonardo  Moreira,  que  concluem  pela
aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53/2013  com  as
Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça,  e  54/2013  com  as
Emendas nºs 1 e 2,  da Comissão de Constituição e Justiça;  Gustavo Corrêa,  do
Projeto  de  Lei  nº  4.442/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça;  Inácio  Franco,  do  Projeto  Lei  nº  4.443/2013  na  forma  do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2.
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, em turno único, o Projeto de Lei nº4.520/2013. Nos termos da
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Emenda à Constituição nº 91, de 2013, deliberaram por voto aberto votando “sim" os
deputados Gustavo Corrêa, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira,
Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Adalclever  Lopes.  Submetidos  a  votação,
cada um por  sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  6.007 e 6.029/2013.
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 requerimentos dos deputados Rogério Correia (2) em que solicita seja
realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a Lei nº18.037,
de 12 de janeiro de 2009, e a violação de direitos dos profissionais que atuam como
despachantes no Estado, e em que solicita seja realizada reunião desta comissão
para  debater,  em  audiência  pública,  os  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53  e
54/2013. Este requerimento recebe o voto contrário do deputado Leonardo Moreira;
Sargento  Rodrigues(2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  do
Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que
proceda à abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o Ten. Cel. BM
Primo  Lara  de  Almeida  Júnior,  tendo  em  vista  denúncia  de  prática  de  ato  de
improbidade administrativa, nos termos do art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina
(Lei  nº14.310/2012);  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de
Minas Gerais pedido de providências para continuidade e conclusão de investigação
decorrente de denúncia realizada pelo Cap. BM Daniel Josias Ribeiro Camelo sobre
ato de improbidade administrativa praticado pelo Ten. Cel. BM. Primo Lara de Almeida
Júnior  no  âmbito  do  6º  Batalhão do  Corpo de Bombeiros  Militar,  em Governador
Valadares. É recebido o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita
seja realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública, o Decreto
nº 45.357, de 2010, e a Resolução da Secretaria de Planejamento e Gestão nº 007,
de 2011.Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária amanhã, dia
13 de novembro, às 9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.
Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco - Antônio Carlos Arantes - Leonardo

Moreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/2/2014
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Rômulo Veneroso, Cabo Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada
comissão.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado Rômulo Veneroso,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Ronaldo J. G.
Roggini,  superintendente  regional  da  Caixa  Econômica  Federal  (28/12/2013);  e
Jacson  Rafael  Campomizzi,  coordenador  do  Procon-MG  (6/2/2014).  O  deputado
Duilio de Castro retira-se 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 8.994/2014, do deputado Rômulo Veneroso e da deputada Liza Prado, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  operadora  de  telefonia  celular  TIM  pedido  de
informações sobre a prestação de serviços oferecida aos consumidores do Município
de Vespasiano, em virtude de várias reclamações feitas por cidadãos desse local;

- nº 8.995/2014, do deputado Rômulo Veneroso e da deputada Liza Prado, em que
solicitam seja realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública,
os furtos de bagagens ocorridos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves;

- nº 8.996/2014, do deputado Rômulo Veneroso e da deputada Liza Prado, em que
solicitam seja realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública,
denúncias  de  venda  de  vagas  para  o  curso  de  medicina  em  faculdades  e
universidades no Estado e os possíveis danos causados ao consumidor;

- nº 8.997/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  as  condições  técnicas  das
piscinas coletivas em Minas Gerais.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Cabo Júlio - Fred Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Perrella,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  a  deputada  Ana  Maria
Resende, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento de sua autoria, 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. A seguir, comunica o recebimento de ofício do
Sr. Afonso Gonzaga, Presidente do Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de
Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo em 23/12/2013. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua
vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.037,  7.158,  7.167,  7.172,  7.191  e
7.203/2014. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 4.685/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.198/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência
pública, a legislação referente a rojões e outros artefatos explosivos no Estado de
Minas Gerais

-  nº  9.199/2014,  do  deputado Fabiano Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
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reunião para debater, em audiência pública, os desafios e os avanços do setor têxtil
de Divinópolis 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, 25 de março de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Inácio Franco e Paulo Guedes, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Fabiano Tolentino, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Inácio Franco, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da Comissão. Retira-se
do recinto o deputado Fabiano Tolentino. Assume a presidência o deputado Inácio
Franco. A seguir, o presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício da Sra. Soraya, oficiala da 7ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, informando o
indeferimento de instauração de procedimento preparatório ou inquérito civil acerca
da distribuição e comercialização do queijo artesanal mineiro nas feiras livres desse
Município e na Região Metropolitana do Vale do Aço,  assunto que foi  tratado em
audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  com  as  Comissões  de  Assuntos
Municipais  e  Regionalização  e  do  Trabalho,  da  Previdência  e  Ação  Social,  em
28/6/2011;  e  do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  secretário  de  Estado  de  Meio
Ambiente e Desenvolvimento  Sustentável  informando o recebimento  da cópia  das
notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  que  teve  por
finalidade  obter  informações  para  a  construção  de  uma  política  estadual  de
abastecimento alimentar, comunicando que o objeto da demanda pertine à pasta da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -. Comunica,
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também, o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires (3),
secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  (6/2/2014  e
15/2/2014), e dos Srs. Waldir Lemos, Presidente da Brastece (30/1/2014), Eduardo
César  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itamarandiba  (6/2/2014),
Fernando Paes, chefe de gabinete da Presidência da Finep (6/2/2014), Danilo Daniel
Prado Araújo, superintendente regional do Incra em Minas Gerais (6/2/2014), e João
Ascânio  Ribeiro,  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural
Sustentável  (6/2/2014).  Passa-se da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
os  Projetos  de  Lei  nºs  4.674/2013 (relator:  Fabiano Tolentino),  4.734/2013 com a
Emenda nº 1, votada em separado, 4.747/2013 (relator: deputado Romel Anízio) e
4.749/2013  (relator:  deputado  Inácio  Franco),  que  receberam  parecer  por  sua
aprovação, tendo votado “sim” os deputados Inácio Franco, Duarte Bechir e Paulo
Guedes. Retira-se o deputado Paulo Guedes, que é substituído pelo deputado Almir
Paraca, por indicação da Liderança do MSC. Após discussão e votação nominal, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.752, 4.753,
4.770 e 4.776/2013 (relator:  deputado Inácio Franco); 4.760 e 4.781/2013 (relator:
deputado Romel Anízio),  este último com a Emenda nº 1, votada em separado, e
4.766/2013 (relator:  deputado Fabiano Tolentino),  que receberam parecer  por  sua
aprovação, tendo votado “sim” os deputados Inácio Franco, Almir Paraca e Duarte
Bechir. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 7.161/2014. Submetidos
a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Pareceres  de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.584 e 4.615/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 9.214/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para, em audiência
pública, dar continuidade aos debates referentes às questões do Plano de Carreira e
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Concurso Público da Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - Emater - e seja convidada para essa audiência a Comissão de Administração
Pública.

-  nº  9.222/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para viabilizar a abertura
de concurso público para a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Epamig -, até o mês de abril, devido ao fato de este ser ano eleitoral.

- nº 9.224/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
no Município de Montes Claros para discutir, em audiência pública, a viabilidade de
criação e implantação de uma Central de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasa -
nesse município.

- nº 9.225/2014, dos deputados Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes, em que
solicitam  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre os valores referentes às
multas ambientais que foram repassados para o programa Bolsa Verde nos últimos
quatro anos, bem como sobre a previsão de repasses para os próximos anos.

-  nº  9.226/2014,  do  deputado Fabiano Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em
audiência pública,  a possível federalização do Instituto Técnico de Agropecuária e
Cooperativismo - Itac - , pertencente à Epamig de Pitangui.

- nº 9.227/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a aplicação das Lei nºs 19.476/2011, que
dispõe  sobre  a  habilitação  sanitária  de  estabelecimento  agroindustrial  rural  de
pequeno porte no estado e dá outras providências, e 20.549/2012, que dispõe sobre
a produção e a comercialização dos queijos artesanais do Estado.

- nº 9.228/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as  políticas  públicas  relativas  à
agricultura familiar, entre elas a regularização fundiária.

- nº 9.229/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
nova visita ao Procurador-Geral do Estado e ao Coordenador do Centro de Apoio
Operacional da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - CAO-MA - do
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Ministério Público do Estado para debater a aplicação da Lei Florestal Mineira - Lei nº
20.922, de 16/10/13 - pelos promotores de Justiça do Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da
Liderança do MSC) e Tiago Ulisses (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 Rogério Correia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: convite da Sra. Maria
Helena Batista Murta, da Superintendência Regional de Regularização Ambiental do
Leste  Mineiro,  em  que  convida  os  membros  desta  comissão  para  participar  de
audiência pública, no dia 19 de março, às 19 horas, no Município de Nanuque, para
debater o relatório de impacto ambiental do empreendimento Grupo Simão Nanuque;
e  e-mail do Sr.  Leonardo Batista Amancio, encaminhado por meio do Fale com a
Assembleia, em que denuncia a existência de um lixão em sua cidade, e ofício do Sr.
Fernando Flecha de Alkmim, chefe do Departamento de Geologia da Universidade
Federal de Ouro Preto, publicado no Diário do Legislativo em 13/3/2014. O presidente
acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.811/2013,  em  turno  único,  do  qual
designou como relator o deputado Rômulo Veneroso. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.946/2012 (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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 7.036/2014. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.307/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à
delegada  titular  da  Delegacia  Especializada  de  Investigação  de  Crimes  Contra  a
Fauna de Minas Gerais pedido de informações sobre as atividades desenvolvidas no
ano de 2013, com o envio de relatório a esta comissão;

- nº 9.308/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências  para  aumentar  o  efetivo  e  melhorar  a  estrutura  da  Delegacia
Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna de Minas Gerais, haja vista
a  existência  de  apenas  um servidor  efetivo  e  dois  servidores  cedidos  lotados  na
referida delegacia;

- nº 9.309/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhada à
Sra. Cecília Falcão Barroso cópia da documentação recebida pela Comissão de Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  em  resposta  ao  Requerimento  nº
5.546/2013,  por  meio do qual  foi  encaminhado à Procuradoria-Geral  de  Justiça o
Parecer Técnico nº 2.488/2012, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo
Horizonte, que trata das condições ambientais da Bacia do Córrego Lareira, no Bairro
São João Batista;

- nº 9.310/2014, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência do Grupo Vitória da União pedido de informações sobre as licenças
ambientais concedidas para implantação dos empreendimentos Vitória Tennis Prime
Residence, Montreal Tênis Residence, Vitória Tênis Estância da Cachoeira, Victoria
Golf  Residence,  Condomínio  Represa  Ville,  Condomínio  Recanto  da  Serra  e
Champange Tênis Residence;
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- nº 9.311/2014, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações
sobre  as  licenças  ambientais  concedidas  ao  Grupo  Vitória  da  União  para  a
implantação dos empreendimentos Vitória Tennis Prime Residence, Montreal Tênis
Residence, Vitória Tênis Estância da Cachoeira, Victoria Golf Residence, Condomínio
Represa Ville, Condomínio Recanto da Serra e Champange Tênis Residence;

-  nº  9.316/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, as repercussões ambientais do Decreto
com Numeração Especial 30, de 22/1/2014, que declara de utilidade pública, para
desapropriação de pleno domínio ou constituição de servidão, terrenos situados nos
municípios que menciona, para a passagem do Mineroduto Projeto Vale do Rio Pardo
da Empresa Sul Americana de Metais S.A. - SAM.

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 março de 2014.
Célio Moreira, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Duilio de Castro, 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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projeto de Lei nºs 4.973, 4.987 e 4990/2014 (deputado Dalmo Ribeiro
Silva);  4.968,  4.969,  4.979,  4.986 e  4.989/2014 (deputado André  Quintão);  4.965,
4.966  e  4.967/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  4.970,  4.971,  4.981,  4.983  e
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4985/2014  (deputado  Duilio  de  Castro);  4.982,  4.984  e  4.994/2014  e  Projeto  de
Resolução  nº  4.959/2014  (deputado  Sebastião  Costa);  4.975,  4.978,  4.991  e
4.993/2014 (deputado Gustavo Perrella); e 4.964, 4.972, 4.974, 4.976, 4.977, 4.988 e
4.992/2014 (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.  É  aprovado  requerimento  do  deputado  Dalmo
Ribeiro  Silva  solicitando  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.828/2014  seja  apreciado  em
primeiro lugar nesta fase. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.828/2014;  3.851/2013 com a Emenda nº1;
4.948/2014 na forma do Substitutivo nº 1; e 1.475/2011 na forma do Substitutivo nº 1
(relator:  deputado  Leonídio  Bouças,  sendo o  último em  virtude  de redistribuição);
1.271/2011, 3.031/2012 na forma do Substitutivo nº 1; e 3.123/2012 com a Emenda nº
1 (relator: deputado André Quintão, sendo o segundo em virtude de redistribuição);
4.220/2013 na forma do Substitutivo nº 1; 4.257/2013 com a Emenda nº 1; 4.475/2013
com a Emenda nº 1; 4.683/2013 (relator: deputado Sebastião Costa); e 4.455/2013 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). São convertidos
em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de
Estado de Planejamento  e  Gestão o  Projeto  de  Lei  nº  774/2011;  à Secretaria  de
Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais  o Projeto de Lei  nº  4.919/2014
(relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva); à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de
Lei  nº  1.690/2011  (relator:  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  à
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  o  Projeto  de  Lei  nº  4.833/2014;  ao  autor,  à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de São José
do Goiabal  o  Projeto de Lei  4.940/2014 (relator:  deputado Leonídio  Bouças);  e  à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Canaã o
Projeto de Lei nº 4.939/2014 (relator: deputado André Quintão). Os Projetos de Lei
nºs 3.999/2013 e 4.219/2013 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
deputado  André  Quintão,  aprovado  pela  comissão.  Após  discussão  e  votação,  é
aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.725/2013 (relator:  deputado Dalmo
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Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos de Lei nºs 1.497/2011, 4.129/2013 e 4.294/2013 na forma do Substitutivo nº
1 (relator:  deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);  3.444/2012 na
forma do Substitutivo nº 1; 4.543/2013 com as Emendas nºs 1 e 2; 4.670/2013 com as
Emendas nºs 1 e 2; e 4.930/2014 (relator: deputado André Quintão); 4.562/2013 com
a Emenda nº 1; e 4.668/2013 (relator: deputado Duilio de Castro). Após discussão e
votação é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade,  em turno único,  do Projeto de  Lei  nº  4.661/2013 (relator:  deputado
Duilio de Castro). Neste momento, registra-se a saída do deputado Duilio de Castro.
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  4.652/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Leonídio
Bouças);  4.910/2014  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  André  Quintão,  em
virtude de redistribuição); e 4.932/2014 (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 pedido de informação, nos termos do art. 301, parágrafo único,
do Regimento Interno, ao autor do Projeto de Lei nº4.912/2014 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, 25 de março de 2014.
Sebastião Costa, presidente -André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/3/2014
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,
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Mário  Henrique Caixa  e  Tadeu  Martins  Leite,  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 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 nº 4.837/2014 (Ulysses Gomes), nº 4.885/2014 (Tenente Lúcio) e nº 4.904/2014
(Mário  Henrique  Caixa),  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, é aprovado,
em  turno  único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.837/2014.  Submetido  a
votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.202/2014.  Submetido  a  discussão  e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº4.712/2014.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.319/2014,  dos  deputados  Tenente  Lúcio,  Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu
Martins Leite,  Fábio Cherem e Bonifácio Mourão, em que solicitam seja realizada
reunião  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  para
apresentação do relatório  circunstanciado das ações preparatórias do Governo do
Estado para a Copa de 2014, pelo secretário de Estado do Turismo e Esporte de
Minas Gerais;

- nº 9.320/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as estratégias para coibir o tráfico de pessoas
durante o período da Copa do Mundo de 2014;

-  nº  9.321/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
para incluir os Jogos do Interior de Minas - Jimi - e os Jogos Escolares de Minas
Gerais - Jemg - no edital do programa Minas Olímpica Bolsa Atleta;
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- nº 9.322/2014, do deputado Marques Abreu, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater em audiência pública a
execução das  obras  do  Centro  de  Treinamento  Esportivo  da  UFMG,  visando dar
continuidade à visita realizada em 2012;

- nº 9.323/2014, do deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o  Sr.  Leandro  Dornellas  Maia,  diretor  da Escola Estadual
Cônego Joaquim Monteiro, no Município de Matias Barbosa, pela conquista do 2º
lugar da equipe feminina no Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol realizado
em Guarapari (ES).

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 2013.
Marques Abreu, presidente.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às  16h35min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz, Tiago Ulisses e Wander Borges, membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a
reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Tiago  Ulisses,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a 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, é aprovado o requerimento:

- nº 9.004/2014, da deputada Liza Prado, na forma do Substitutivo nº 1, em que
solicita seja encaminhado ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -
pedido  de  providências  para  que  se  apure  a  denúncia  por  irregularidades  em
atividade de pesquisa, registrada por Dorotides Resende Borges e Imar Borges de
Resende, sob o nº 48403-933043/2012-15, contra Fernando Esteves Fernandes, no
âmbito do processo administrativo nº 833.613/2006.
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São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.328/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater,  em audiência pública, os impactos e as ações para
mitigar os efeitos do baixo nível do reservatório do Lago de Furnas; e

-  nº  9.329/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a destinação da Serra da
Gandarela.

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 março de 2014.
Sávio Souza Cruz, presidente - Carlos Henrique - Wander Borges - Duarte Bechir.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2014

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada comissão. Está
presente  também  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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 9.258/2014, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Anvisa,  ao  Ministério  da  Saúde  e  ao  Ministério  Público  Federal  pedido  de
providências para que seja avaliado o glicosímetro da marca Cepa GC e proibido o
seu uso, caso se confirmem os problemas apontados em seu funcionamento;

-  nº  9.259/2014,  dos  deputados  Carlos  Mosconi,  Doutor  Wilson  Batista,  Carlos
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Pimenta, Pompílio Canavez e Arlen Santiago, em que solicitam seja encaminhado ao
Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  com vistas  à  inclusão  do exame de
anticorpos anti-GAD na tabela de procedimentos do SUS;

- nº 9.260/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  que  menciona  sobre  o  uso  do
glicosímetro da marca Cepa GC pelo Estado, no atendimento aos usuários; e seja
encaminhado ao mesmo órgão e à Secretaria de Saúde de Santa Luzia pedido de
providências  para  que  tal  aparelho  seja  retirado  de  circulação  nesse  município
(emendado pelo deputado Carlos Mosconi);

- nº 9.261/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social  para  debater,  em audiência pública,  a  saúde física  e emocional  dos
servidores do Poder Judiciário;

- nº 9.262/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  serviço  de
mamografia  em  Três  Pontas,  com  a  destinação  de  mamógrafo  digital  e  demais
equipamentos necessários;

- nº 9.263/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  agilização  do  projeto  de
construção do Hospital Regional de Nanuque;

- nº 9.264/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação de tomógrafo
para o Hospital Municipal de Bocaiuva;

- nº 9.330/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
em 7 de abril  para  comemorar o Dia Mundial  da  Saúde e  debater,  em audiência
pública,  o  financiamento  da  saúde,  problemas  do  SUS,  honorários  médicos,
relacionamento  dos  planos  de  saúde  com  a  classe  médica  e  o  programa  Mais
Médicos.

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, 26 de março de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2014
Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Romel Anízio,

Gustavo  Corrêa,  Duarte  Bechir  e  Célio  Moreira  (os  dois  últimos  substituindo,
respectivamente,  os  deputados  João  Vítor  Xavier  e  Lafayette  de  Andrada,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Romel Anízio, 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.  Suspende-se  a  reunião.  Às  14h31min,  são
reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  deputados  Zé  Maia,  Romel  Anízio,
Sebastião  Costa  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado  Jayro  Lessa,  por
indicação da liderança do BTR). 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, publicada no Diário do
Legislativo em 13/3/2014: ofícios da Sra. Ana Luiza Müller, diretora do Departamento
de Apoio à Aquisição e à Comercialização da Produção Familiar  do Ministério  do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (substituta); e dos Srs. Antonio Augusto
Junho Anastasia, governador do Estado; Antônio José Gonçalves Henriques, diretor
executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (2); Carlos Leonardo de Araujo
Delgado,  gerente de Tesouraria do Departamento  de Administração Financeira  do
BNDES, e Tufi  Michreff  Neto, diretor de Administração e Finanças da Embratur.  O
presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  cuja  relatoria
designou  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.410/2013 (deputado João Vítor  Xavier); 4.552/2013 (deputado Adalclever Lopes);
4.873/2014 (deputado Romel Anízio) e 4.875/2014 (deputado Lafayette de Andrada),
no  1º  turno;  Projeto  de  Resolução  nº  4.928/2014  (deputado  Romel  Anízio)  e
Mensagens nºs 614, 616 e 620/2014 (deputado Lafayette de Andrada); 615, 618 e
622/2014 (deputado João Vítor Xavier); 617, 621 e 623/2014 (deputado Romel Anízio)
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e 619/2014 (deputado Zé Maia), em turno único. São retirados da pauta os Projetos
de Lei nºs 69/2011 e 2.955/2012, atendendo-se a requerimento do deputado Romel
Anízio, aprovado pela comissão; 1.745 e 2.541/2011, 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, são aprovados, cada
um por sua vez,  os pareceres pela ratificação, por meio de projetos de resolução
apresentados  pelos  relatores,  dos  regimes  especiais  de  tributação  encaminhados
pelas Mensagens nºs 614, 615, 620 e 627 a 629/2014 (relator: deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição no caso das três primeiras mensagens); 618 e
622/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 619/2014
(relator:  deputado  Zé  Maia)  e  623/2014  (relator:  deputado  Romel  Anízio);  e  dos
Convênios  nºs  189,  encaminhado pela  Mensagem nº  616/2014 (relator:  deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); 9, encaminhado pela Mensagem nº
617/2014, e 191, encaminhado pela Mensagem nº 621/2014 (relator: deputado Romel
Anízio);  e  pela rejeição do Projeto de Lei  nº 3.623/2012 (relator:  deputado Romel
Anízio).  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  Resolução  nº  4.928/2014,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação  (relator:
deputado Romel Anízio). 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 março de 2014.
Zé Maia, presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/3/2014
Às  14h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em



1319
____________________________________________________________________________

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.
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 4.472/2013, no 1º turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado
de  Defesa  Social,  à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  ao  Comando  da  Polícia  Militar,
atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  deputado  Cabo  Júlio,  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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
7.218, 7.247, 7.249, 7.304 a 7.316, 7.331 a 7.333, 7.341, 7.342/2014. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.334/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, o fechamento
dos plantões da Polícia Civil na Delegacia Regional do Barreiro, no Município de Belo
Horizonte;

-  nº  9.335/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à presidente e ao vice-presidente da República, ao secretário nacional
de Segurança Pública, a cada um dos deputados federais, a cada um dos senadores
da República e ao ministro da Justiça as imagens registradas pela TV Assembleia
com o depoimento de parentes de vítimas de crimes de homicídio, ouvidos na 6ª
reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 18/3/2014;

- nº 9.336/2014, do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Leite e do
deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de
Segurança  Pública  à  Comissão  de  Segurança  Pública  e  Combate  ao  Crime
Organizado da Câmara dos Deputados, acompanhados de familiares de vítimas de
crimes  violentos  ocorridos  no  Estado,  para  debater  medidas  de  prevenção  da
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violência,  e  sejam  convidados  a  participar  os  membros  do  Fórum  Legislativo  de
Segurança Pública;

- nº 9.337/2014, do deputado João Leite, do deputado Cabo Júlio e do deputado
Sargento  Rodrigues,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da  Comissão  de
Segurança Pública para debater  as medidas de segurança a serem adotadas por
ocasião da Copa do Mundo no Estado;

- nº 9.338/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em
que solicitam seja encaminhada à Presidência da República, ao Ministério da Defesa
e  ao  Comando  do  Exército  Brasileiro  manifestação  de  protesto  em  função  da
veiculação nos meios de comunicação da possível desativação de destacamentos do
1° Batalhão de Fronteira, sediado em Corixa, no Município de Cáceres, Estado do
Mato Grosso, junto à fronteira da Bolívia, uma vez que a região possui a extensão de
150  Km  de  fronteira  seca,  abrange  cerca  de  20  municípios  e  certamente  ficará
vulnerável com a desativação dos destacamentos;

- nº 9.339/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e ao policial civil que participaram da
prisão de quatro pessoas que tentaram assaltar uma casa lotérica em Pouso Alegre,
no dia 14 de março de 2014;

- nº 9.340/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos  policiais  militares  pela prisão de duas pessoas que
tentaram explodir um caixa eletrônico do Banco Santander em Caeté, no dia 15 de
março de 2014;

- nº 9.341/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 187ª Cia PM/33° BPM pela
prisão  em  flagrante  de  sete  homens  e  um  adolescente  por  tráfico  de  drogas  no
aglomerado Vila Presidente Kennedy, em Betim, no dia 16 de março de 2014.

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 março de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Luzia Ferreira.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Paulo Guedes e Romel Anízio, membros da supracitada
comissão. Estão presentes também a deputada Liza Prado e o deputado Lafayette de
Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado,  Antônio  Carlos
Arantes, 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 dar continuidade aos debates referentes as questões do plano de carreira e
concurso público na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - Emater-MG - e a discutir e a votar proposições da Comissão. A seguir,
comunica o recebimento do ofício do Sr. José Ricardo Ramos Roseno, presidente da
Emater-MG,  justificando sua ausência  nesta  reunião.  A presidência  interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra .Mariana Gabriela Moreira, agrônoma
e assessora de política agrícola, representando o Sr. Vilson Luiz da Silva, presidente
da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Fetaemg; e os Srs. Emílio Elias Mouchrek Filho, presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos; Carlos Augusto de Carvalho, diretor-geral do Sindicato dos
Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais;
Marcos  de  Sousa,  técnico  agrícola  e  diretor  jurídico  do  Sindicato  dos  Técnicos
Agrícolas de Minas Gerais - Sintamig; Antonio Gomes Arcanjo, diretor do Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisa, Perícia, Informações
e Congêneres de Minas Gerais - Sintappi-MG; e Luiz Rocha Neto, prefeito municipal
de  São  Francisco,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,
deputado Antônio Carlos Arantes, como autor do requerimento deu origem ao debate,
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Antonio Lerin.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados João Leite (substituindo os deputados Fabiano Tolentino e Fred Costa,
respectivamente, por indicação da Liderança do BTR), André Quintão e Almir Paraca
(substituindo  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),
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 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 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 dos
requerimentos  apresentados,  as  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.868/2013
(relator: deputado André Quintão); 1.869/2013 e 1.870/2013 (relator: deputado André
Quintão, em virtude de redistribuição), todas em turno único. A presidência registra a
presença de representantes do Parlamento Jovem Minas 2013. Logo após, passa-
lhes a palavra, para que façam suas considerações. 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, 27 de março de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2014
Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

membro da supracitada comissão. Está presente, também, a deputada Liza Prado.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A presidência informa
que a reunião se destina a debater a aplicação da Lei Federal nº 12.619, de 2012,
que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT -, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001,
11.709, de 30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular
e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e
dá outras providências. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir a Sra. Ana Carolina Masseo de Andrade, advogada, representando o Sr.
Waldemar  Araújo,  presidente  da  Federação  das  Empresas  de  Transportes  de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - Fetram; e os Srs. Lincoln Portela, Antônio
Roberto, Mauro Lopes e Ademir Camilo, deputados federais; Adolfo Roberto Moreira
Santos,  auditor  fiscal  do  trabalho,  representando  Heli  Siqueira  de  Azevedo,
superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais (substituto);
Maj.  PM  Cássio  Eduardo  Soares  Fernandes,  comandante  da  Polícia  Militar
Rodoviária Estadual; Omar José Gomes, presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores  em  Transportes  Terrestres  -  CNTTT;  Antônio  da  Costa  Miranda,
presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado
de Minas Gerais - Fettrominas; Vander Francisco Costa, presidente da Federação das
Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais - Fetcemg; Epitácio
Antônio dos  Santos,  presidente  da  Federação dos  Trabalhadores  em Transportes
Rodoviários  do  Estado  do  Estado  do  Paraná  -  Fettroopar;  José  Araújo  da  Silva,
presidente  da  União  Nacional  dos  Caminhoneiros;  Valdir  de  Souza  Pestana,
presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários de São Paulo; e Ronaldo
Batista,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Transporte  Rodoviário  em
Belo Horizonte e vice-presidente da UGT, que são convidados a tomar assento à
mesa. O presidente , deputado Celinho do Sinttrocel, 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,
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segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
Celinho do Sinttrocel, presidente - Anselmo José Domingos - Paulo Guedes - João

Leite.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/3/2014

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João
Vítor  Xavier,  Lafayette  de  Andrada  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  do  ofício  da  Sra.
Rosângela Maria Dantas, prefeita municipal de Inconfidentes, publicado no Diário do
Legislativo de  24/3/2014.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições,  no  1º  turno,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 1.271/2011 (deputado Zé Maia);
1.475/2011 e 4.455/13 (deputado Romel Anízio);  3.031/2012 (deputado João Vítor
Xavier);  3.123/2012  (deputado  Lafayette  de  Andrada);  4.475/2014  (deputado
Adalclever Lopes); e Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 (deputado Zé Maia).
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  1.745 e  2.541/2011 e 4.552/2013 são retirados  da pauta  por
determinação  do  presidente  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 4.302/2014 (relator: deputado
Tiago  Ulisses);  4.410/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
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Constituição e Justiça (relator: deputado João Vítor Xavier); 4.828/2014 e 4.875/2014,
este, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado
Lafayette de Andrada); e 4.873/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  virtude  de
redistribuição). Suspende-se a reunião. Às 14h34min são reabertos os trabalhos com
a presença  dos  Deputado  Zé  Maia,  Jairo  Lessa,  Lafayette  de  Andrada  e  Dalmo
Ribeiro  Silva  (este  substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da
Liderança do BTR). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,
os seguintes pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 57/2014 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Zé Maia) e do Projeto de Lei
nº  4.828/2014 (relator:  deputado Lafayette de Andrada).  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 março de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - João Leite - Sebastião Costa.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014

Às 9h15min, comparecem no Parque de Exposições no Município de São João da
Ponte  os  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,
declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  que  é
aprovada e subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  debater  os  conflitos  ocorridos  nas  comunidades
quilombolas  situadas  nos  Municípios  de  Varzelândia  e  Verdelândia.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Emília da Silva,
coordenadora  estadual  do  Programa  de  Proteção  dos  Defensores  de  Direitos
Humanos; e os Srs. Antonio Augusto Miranda de São José, analista em reforma e
desenvolvimento agrário e ouvidor, representando o Sr. Danilo Daniel Prado Araújo,
superintendente  Regional  do  Incra;  José  Carlos  de  Oliveira  Neto,  presidente  da
Associação Quilombolas  Brejo dos Crioulos  -  São João da Ponte;  Abelard Carlos



1326
____________________________________________________________________________

Pimenta,  chefe  de  gabinete  do  prefeito  municipal  de  São  João  da  Ponte;  Paulo
Roberto  Faccion,  assessor  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  -  CPT;
Élcio Pacheco, advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, 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,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2014.
Durval  Ângelo,  presidente  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.811/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Juarez Távora, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço, com
sede no Município de São Lourenço.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.811/2013 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Protetora de Animais de São Lourenço, criada com o objetivo de fiscalizar, julgar e
cumprir  a  legislação  federal,  estadual  e  municipal  de  proteção aos  animais,  bem
como zelar pelo seu cumprimento.

A associação  busca evitar  abusos,  maus-tratos  e  atos  de  crueldade  praticados
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contra os animais, promovendo a aplicação dos dispositivos legais vigentes contra os
infratores. Paralelamente a essa atuação no campo legal, propõe-se, ainda, a criar e
manter um ambulatório, com veterinários, para tratamento de animais abandonados,
bem como um asilo  para  recolhimento  e  tratamento  dos  animais  abandonados  e
doentes.

Num momento em que se amplia, nesta Casa, o debate sobre a necessidade de
proteção dos animais e se multiplicam as normas sobre essa matéria, uma entidade
que se ocupe especificamente desse fim merece o nosso apoio. Consideramos, pois,
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.811/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 2014.
Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.883/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Uberabense de Proteção aos Animais -
Supra -, com sede no Município de São Lourenço.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.883/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Uberabense  de Proteção aos  Animais  -  Supra  -,  organização  não governamental
criada com o objetivo de fiscalizar o cumprimento da legislação federal, estadual e
municipal de proteção aos animais.

Além de sua atuação no campo legal, a associação se propõe a encaminhar para
assistência veterinária os animais doentes, feridos ou vítimas de crueldade, abuso ou
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maus-tratos, bem como a recolher, sempre que possível, animais abandonados ou
extraviados, encaminhando-os, após o devido tratamento, para adoção definitiva ou
provisória monitorada.

Num momento em que se amplia, nesta Casa, o debate sobre a necessidade de
proteção aos animais e se multiplicam as normas sobre essa matéria, uma entidade
que se ocupe especificamente desse fim merece o nosso apoio. Consideramos, pois,
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.883/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 2014.
Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.890/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Ambiental  São  Sebastião  dos
Campos, com sede no Município de Senador Amaral.

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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.890/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ambiental São Sebastião dos Campos, fundada em 2006, com sede no Município de
Senador Amaral.

A entidade, voltada para a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos
relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos,
propõe-se  não  só  a  promover  projetos  e  ações  que  visem  à  preservação  e  à
recuperação do meio ambiente urbano e rural, mas também a proteger a identidade
física,  social  e  cultural  de  agrupamentos.  Também  consta  entre  seus  objetivos  a
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realização de campanhas, eventos, pesquisas e estudos de educação ambiental, bem
como a promoção do ecoturismo.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Ambiental São
Sebastião dos Campos em prol da comunidade, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.890/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 2014.
Rômulo Veneroso, relator.

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. Túlio Humberto Pereira Costa, atleta do Araxá Esporte

Clube, por ter assinalado o milésimo gol na partida entre esse clube e o Mamoré, de
Patos de Minas (Requerimento nº 7.202/2014, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Ibirité pelos 51 anos de emancipação
desse  município  (Requerimento  nº  7.375/2014,  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais);

de aplauso aos proprietários do Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, em Socorro
(SP),  pela  adaptação  das  dependências  de  forma  a  atender  aos  critérios  de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Requerimento
nº 7.391/2014, da Comissão da Pessoa com Deficiência);

de congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto pelos 52 anos
de  emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.399/2014,  da  Comissão de
Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Belo  Oriente  pelos  51  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.400/2014,  da  Comissão  de
Assuntos Municipais);

de  aplauso ao Sr.  Marcelo  Alexandre do  Valle  Thomaz,  juiz de  direito,  por  sua
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decisão de deferir pedido de interdição da cadeia pública de Miraí (Requerimento nº
7.413/2014, da Comissão de Direitos Humanos).
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